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Útdráttur 

Háarktískir vaðfuglar ferðast um og staldra við á Íslandi á leið milli vetrar- og varpsvæða. 

Þeir sækja í fjörur landsins, einkum á Suðvestur- og Vesturlandi og safna forða til 

áframhaldandi ferðalags til varpstöðva á Grænlandi og í Kanada. Í þessari rannsókn var fæða 

vaðfugla á fartíma að vori skoðuð og tilraun gerð til að varpa ljósi á mikilvægustu fæðuhópa 

hverrar tegundar. Sérhæfing og skörun tegundanna í fæðuvali var metin og fæðuvalið borið 

saman við fyrirliggjandi þekkingu á fæðu á vetrarstöðvum. Almennt reyndust flestar 

tegundir ósérhæfðar, ásamt því að mikil skörun var í fæðuvali tegunda. Sanderlur sóttu í 

fjölbreytta fæðu, þó aðallega úr uppreknu þangi og seti. Tildrur átu fjölbreytta fæðu bæði úr 

grýttri fjöru og uppreknu þangi. Sandlóur átu aðallega burstaorma, þangflugulirfur og 

þangflugur en nýttu sér flesta fæðuhópa allra vaðfuglategundanna sem skoðaðar voru. 

Rauðbrystingar sýndu mestu sérhæfinguna og átu nær eingöngu þangdoppur, en einnig 

þangflugulirfur. Lóuþrælar voru ósérhæfðir og átu ána, tvívængjur og marflær. Þekking á 

fæðu þessara fuglastofna á fari er gloppótt og mikilvægi mismunandi fæðutegunda hefur 

ekki verið metið áður á þennan hátt á Íslandi. Því varpa ég hér nýju ljósi á fæðu 

vaðfuglastofna sem eru mikilvægur hluti íslenskra fjara og þessi skrif gætu nýst sem 

upplýsingar til verndunar þeirra og annars fjörulífs.  
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Abstract 

High Arctic wader populations stop in Iceland on their way from wintering grounds in 

Europe and Africa to the high Arctic in Greenland and Canada. These populations seek sandy 

and muddy beaches and rocky shores on the southwest and west part of Iceland. Little is 

known about their diet in this sub-Arctic stopover site and whether they specialize in the 

same type of prey items as they do on their wintering grounds or if they are more generalized 

in their strategy. Resource utilization within the same community on a stop-over site is 

interesting and investigation of resource portioning is necessary to understand the 

mechanisms that influence the structure of the community. This research focused on 

gathering information and sampling individual birds by means of stomach flushing and 

stable isotope analysis, as well as stomach content analysis using dead birds to determine 

the most important food sources, diet and niche overlap and if the species show feeding 

specialization on their northward migration. Apart from the red knot, all wader species 

studied seemed to be generalized. All species overlapped in diet to some degree. Sanderlings 

were generalists feeding mostly on prey items from the wrack beds such as seaweed flies 

and their larvae and polychaetes from the sandy beaches. Turnstones ate a wide variety of 

food items, but these items were mostly from the wrack beds and the rocky shore such as 

seaweed fly larvae, amphipods, littorinids and barnacles. Ringed plovers mostly ate 

polychaeta, seaweed flies and larvae, but they did have the biggest range in stable isotopes 

and ate the most diverse food sources, probably due to their feeding strategy. Red knots were 

specialized and ate almost exclusively Littorina sp., apart from a few seaweed flies. The few 

dunlins that were caught ate oligochaetes, dipterans and amphipods. Very few diet studies 

have been performed on waders in Iceland apart from results on few collected individuals. 

That data and the results of this thesis are shown and compared with relevant information 

about wintering diets of waders. 
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Þakkir 

Ég vil byrja á að þakka Þekkingarsetri Suðurnesja, Náttúrustofu Suðvesturlands og 

Rannsóknasetri Háskóla Íslands á Suðurnesjum fyrir fjárstuðning, vinnu og aðstöðu til að 

gera þessa rannsókn mögulega. Hönnu Maríu Kristjánsdóttur vil ég þakka fyrir að veita mér 

svigrúm til að stunda nám samhliða vinnu. Ég vil þakka öllum þeim sem tóku þátt í að veiða, 

mæla og merkja vaðfuglana í Sandgerði. Robert J. Dusek á þakkir skildar fyrir að kenna mér 

að taka blóðsýni úr fuglum, fyrir stöðugar samsætur og nákvæmni og fagmennsku í 

rannsóknarstofuvinnu. Sérstakar þakkir fá Sunna Björk Ragnarsdóttir og Íris Mýrdal fyrir að 

ganga samhliða mér í gegnum meistaranámið, sýnatökur, krefjandi greiningar, fuglaveiðar 

og úrvinnslu. Ég vil þakka leiðbeinendum mínum fyrir sveigjanleika og aðstoð við allt sem 

ég hef þurft að velta upp, ásamt aðstoð við fuglaveiðar, sýnatöku og stöku greiningar. Ég vil 

sérstaklega þakka Ernu Jónsdóttur fyrir að styðja við mig í gegnum þetta og aðstoða við 

yfirferð og álit.  
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1 Inngangur 

Ísland er eyja í miðju Atlandshafi sem hefur litla tegundafjölbreytni borið saman við lönd á 

svipaðri breiddargráðu innan Evrópu. Enginn vafi leikur þó á mikilvægi Íslands fyrir stóra 

fuglastofna sem nýta fæðusvæði landsins til að koma sér áfram til varpsvæða.  

Ástand vetrarsvæðis og viðkomusvæðisins getur haft bein áhrif á varpárangur stofna þar sem 

þeir þurfa mikið magn fæðu til þessa að safna forða (fitu) sem kemur þeim áfram á varpsvæði 

og undirbýr þá fyrir varp (Gómez o.fl., 2017). Slíkir þættir sem hafa keðjuverkandi áhrif á 

einstaklinga milli árstíða eru nefndir árstíðaáhrif (e. carry-over effects). Því bera Íslendingar 

mikla ábyrgð á þeim svæðum sem hafa mótað farhætti þessara fugla í þróunarsögunni. Til 

þess að átta sig á hver mikilvægustu svæði þessara stofna eru á fari þarf að rannsaka 

grunnþætti svo sem fæðu og fæðuval þessara fuglastofna á fari um Ísland. Þekking á því 

hvort stofnar komi í blönduðum hópum og éti sömu fæðu á sama svæði eða hvort þeir sæki 

í ákveðið búsvæði og ákveðna fæðu þarf að liggja fyrir við mat á verndargildi slíkra búsvæða.  

Vaðfuglar éta margar mismunandi tegundir og hópa hryggleysingja. Það er þó mikilvægt að 

átta sig á hvernig og í hvaða hlutföllum mismunandi vaðfuglastofnar nýta þessa fæðuhópa. 

Ein leið til að átta sig á þessu er að skoða trópískar vistir fæðuhópa og fugla (Bearhop, o.fl., 

2003). Nýting vistar táknar notkun auðlinda eða fæðuhópa en áhugavert er að skoða hvernig 

tegundir innan sama vistkerfis nýta þessar auðlindir á mismunandi hátt (Schoener, 1974). 

Rannsóknir á því hvernig mismunandi nýting vistkerfis á sér stað eru mikilvægar til að skilja 

þá þætti sem stjórna byggingu þessara samfélaga. Ef ofgnótt er af ákveðnum fæðuhópum 

hættir samkeppni milli tegunda (afræningja) þar sem allir fara saddir frá borði. 

Fæðusérhæfing tegunda gerir þær hæfari í ákveðinni fæðuöflun og veldur skiptingu milli 

tegunda í fæðuvali en gerir þær jafnframt háðari ákveðnum fæðuhópum. Mikilvægt er því 

að átta sig á hvort slík sérhæfing eigi sér stað á hjá fuglastofnum á fari.  

1.1 Fjörur 

Fjörur eru sérstök svæði þar sem tveir heimar mætast, sjór og land. Þessi dýnamísku svæði 

eru undir áhrifum umhverfisþátta sem móta gerð fjörunnar og lífríki hennar. Fjörur eru 

búsvæði ýmissa hryggleysingja og þörunga ásamt því að vera fæðukista fyrir margar 

fuglategundir, sem og önnur dýr. Á Íslandi eru fjörur mikilvægir viðkomustaðir farfugla þar 

sem þeir geta sótt sér orku til að fleyta sér áfram að varpstöðvunum, ásamt því að vera eitt 

helsta fæðusvæði íslenskra vaðfugla.  

Ýmsir þættir hafa áhrif á tegundasamsetningu smádýralífs allt í kringum landið, s.s. hitastig, 

selta, brimasemi, fæðuframboð og afrán (Agnar Ingólfsson, 2006). Þessir þættir valda því að 

tegundasamsetning er ólík bæði í flóru og fánu fjara milli landshorna ásamt því að fjöldi 

hryggleysingja er oftar en ekki mjög hnappdreifður innan og milli svæða. Grýttar fjörur eru 

34% allra fjara á Íslandi eða um 347 ferkílómetra á meðan setfjörur ná yfir um 65% eða um 

630 ferkílómetra (Jón Gunnar Ottósson o.fl., 2016).  



 

3 

1.1.1 Grýttar fjörur 

Þörungar fjörunnar framleiða lífræn efni úr orku sólar eins og annar gróður. Þörungaætur 

fjörunnar nýta þessa framleiðslu beint til fæðu, aðallega smásæja þörunga utan á þangi og 

þara (Agnar Ingólfsson, Hrefna Sigurjónsdóttir, Karl Gunnarsson og Eggert Pétursson, 

1986). Flestir sniglar eru þörungaætur en einnig nökkvar (Polyplacophora), þanglýs (Idotea 

spp.), fjörulýs (Jaera spp.) og sumar marflær (Amphipoda) (Agnar Ingólfsson o.fl., 1986). 

Doppur (Littorina spp.) eru með algengustu sniglum og dýrum yfir 0,5 mm að stærð (e. 

macrofauna) í fjörum Íslands (Agnar Ingólfsson, 2006). Klettadoppa (Littorina saxatilis) er 

efst eða ofarlega í fjörum (Agnar Ingólfsson, 2006) og skrapar kísilþörunga 

(Bacillariophyceae) og fjörusvertu af steinum (Otero-Schmitt, Cruz, García og Rolán-

Alvarez, 1997) á meðan þangdoppa (Littorina obtusata) er um miðja og neðanverða fjöruna 

(Ingólfsson, 2006) og lifir aðallega á stórum brúnþörungum (Fucus sp.), grænþörungum 

(Ulva sp.) og kísilþörungum (Barker og Chapman, 1990; María Steinarsdóttir o.fl., 2009). 

Tvær ættkvíslir jafnfætlna (Isopoda) eru áberandi í fjörum Íslands, þær eru þanglús 

annarsvegar og fjörulús hinsvegar (Agnar Ingólfsson, 2006). Marflær eru algengastar 

krabbadýra í fjörum sem eru yfir 0,5 mm að stærð (Agnar Ingólfsson, 2006). Marflær geta 

ekki gengið flatar á undirlagi og felast því undir þangi og steinum á fjörunni og synda svo 

um í vatnsbolnum þegar flæðir að. Algengustu tegundirnar eru af ættkvísl fjöruflóa 

(Gammarus spp.). Um 50-60 tegundir hryggleysingja yfir 0,5 mm að stærð er að finna í 

grýttum fjörum á Íslandi (Agnar Ingólfsson, 2006). 

1.1.2 Setfjörur 

Setfjörum er skipt er í undirvistgerðir: líflitlar sandfjörur, óseyrar, leirur, grýttan sandleir og 

fjörumó. Leirur eru ennfremur flokkaðar niður í kræklingsleirur, sandmaðksleirur, 

skeraleirur, gulþörungaleirur og marhálmsgræður (Jón Gunnar Ottósson o.fl., 2016). Helstu 

dýrahópa sem þar er að finna eru burstaormar, samlokur og krabbadýr (Agnar Ingólfsson, 

2006). Algengir burstaormar á leirum suðvestanlands eru lónaþreiflar, fjöruskerar, 

mottumaðkur og Capitella capitata (Agnar Ingólfsson, 2006). 

1.1.3 Uppreknir þörungar 

Botnfastir brúnþörungar geta slitnað upp í slæmum veðrum eða losnað vegna þangbíta og 

flotið upp á yfirborðið (Hodge og Arthur, 1997). Þörungarnir slitna vanalega yfir 

sumarmánuðina þegar vöxtur þeirra er sem mestur og berast upp á land í stórstreymum 

haustmánaða (Egglishaw, 1958). Þær hrannir sem safnast upp eru oftast til staðar yfir 

veturinn og þó það komi inn stöku aukning af uppreknu þangi og þara þá minnka hrannirnar 

hægt og bítandi yfir veturinn (Egglishaw, 1958). Eftir að þörungar berast upp á land byrja 

bakteríur að brjóta þá niður en stærstur hluti næringarefnanna fer niður í sandinn eða út í sjó 

(Griffiths, Stenton-Dozey og Koop, 1983). Þær bakteríur sem ekki færast niður til sjávar 

nýtast sem fæða fyrir skordýr sem koma sér fyrir í þanginu (Cullen, Young og Day, 1987). 

Rotnandi þang hitnar vegna geislun sólar og getur því orðið mun heitara (24-31°C) borið 

saman við umhverfishita (Egglishaw, 1958) og býr þannig til kjöraðstæður fyrir sumar 

lífverur (Phillips, Leggett, Wilcockson, Day og Arthur, 1995). Mest áberandi 

hryggleysingjar sem nærast á bakteríum í rotnandi þangi á ströndum Evrópu eru flugur af 

ætt Coelopidae (Egglishaw, 1958). Þangflugan (Coelopa frigida) er kuldaþolin tegund úr 

þessari ætt og finnst á norðlægari slóðum, svo sem á Íslandi, en aðrar flugur af sömu ætt 

innan Evrópu (Coelopa pilipes og Malacomyia sciomyzina) (Edward, Blyth, Mckee og 
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Gilburn, 2007; Egglishaw, 1958; Phillips o.fl., 1995). Vaðfuglar bora eftir og éta 

hryggleysingja þarahrannanna þegar stórstreymið flæðir yfir rotnandi þörungana og 

hryggleysingjarnir verða berskjaldaðir (Feare og Summers, 1986). Fjölbreytileiki 

hryggleysingja og fjöldi fugla í fjörum eykst þegar uppreknir þörungar eru til staðar (Dugan, 

Hubbard, McCrary og Pierson, 2003). 

1.2 Vaðfuglar fjörunnar 

Vaðfuglar (Charadrii) eru margir hverjir farfuglar og ferðast langar vegalengdir vegna 

aðlögunar að norrænum varpsvæðum sem eru þeim óaðgengileg eða óhagstæð utan 

varptíma. Þar sem fuglarnir fara í flestum tilvikum langar vegalengdir, þá upplifa þeir 

mismunandi fæðuframboð á hverjum stað fyrir sig. Fæðuframboð er breytilegt milli svæða 

og almennt sækja vaðfuglar í þá fæðu sem ofgnótt er af og ef valið er mikið geta þeir 

hámarkað orkuinntöku með vali á hentugustu fæðu hverju sinni (Wanink og Zwarts, 1985). 

1.2.1 Aðlögun vaðfugla að fjörum  

Flestar vaðfuglategundir nýta fjörur að einhverju leyti árið um kring og eru þróunarfræðilega 

aðlagaðir að fjörum, á meðan aðrar sækja í fjörusvæði aðeins hluta úr ári (Kam o.fl., 2004). 

Goggur vaðfugla er aðlagaður að fæðuöflun (Kam o.fl., 2004), styrkur hans þarf að vera 

mikill en fuglinn þarf á sama tíma að geta fundið fæðu með næmu yfirborði goggsins og 

meðhöndlað hana fyrir inntöku (Burton, 1974). Goggar vaðfugla eru því mismunandi eftir 

fæðuatferli þeirra. Flestir vaðfuglar, svo sem tjaldar (Haematopus ostralegus), 

rauðbrystingar (Calidris canutus), heiðlóur (Pluvialis apricaria), sanderlur (Calidris alba) 

og stelkar (Tringa totanus) eru með beinan gogg. Beinn goggur er besti kosturinn þegar 

kemur að því að kafa djúpt, oft og hratt ofan í set vegna minna viðnáms í samanburði við 

boginn gogg og þar af leiðandi þarf minni kraft og minni orku í framkvæmdina (Gerritsen, 

1949). Því þarf minni styrk í gogginn, það gefur pláss fyrir tungu sem virkar sem færiband 

fyrir fæðu upp í munn og minni kostnaður verður við myndun goggs (Gerritsen, 1949). 

Sumar tegundir hafa boginn gogg en hann nýtist til að ná í burstaorma (Polychaeta) og 

krabba (Brachyura) í holum ásamt því að boginn goggur kemur í veg fyrir að ormar slitni 

við að ná þeim upp úr setinu (Davidson o.fl., 1986). Tildrur (Arenaria interpres) og sandlóur 

(Charadrius hiaticula) hafa stutta og sterka gogga (myndir V2 og V3 í viðauka) sem sjaldan 

eru notaðir til að skynja fæðu ofan í seti (e. probing) (Kam o.fl., 2004). Tildrur nota 

sterkbyggðan gogg sinn til að velta við steinum og þangi í leit að hryggleysingjum. Ekki er 

vitað hvaða tilgangi þykkur goggur sandlóunnar þjónar en meðal fugla eru nefstuttar 

tegundir oft ósérhæfðar í fæðuvali (Kam o.fl., 2004). Vaðfuglategundir sem hafa mjúkan 

gogg, t.d. sanderla, lóuþræll (Calidris alpina, mynd V5 í viðauka), sendlingur (Calidris 

maritima), tildra og sandlóa, eru með næmar taugafrumur bæði utan á og innan í goggnum 

sem nýtist þeim til að skynja fæðu með mismunandi hætti (taktísk skynjun) (Gerritsen og 

Meiboom, 1985). Margar þessara tegunda nýta skynfærin til þess að meta 

þrýstingsbreytingar vegna titrings og hreyfingar hryggleysingja í seti (Gerritsen og 

Meiboom, 1985; Piersma o.fl., 1998). Af vaðfuglum á fari í gegnum Ísland til varpsvæða 

norður á Grænlandi og Kanada nota rauðbrystingur (mynd V4 í viðauka), sanderla (mynd 

V1 í viðauka) og lóþræll frekar skynfæri í goggi til fæðuleitar, en sandlóa og tildra nota 

aðallega augun í fæðuleit (Barbosa, 1995; Grond o.fl., 2015; Kam o.fl., 2004). Þetta er þó 

ekki klippt og skorið þar sem sumar þessara tegunda nota báðar aðferðir til að finna og ná 
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fæðu. Af þeim tegundum sem nota báðar aðferðirnar er þó önnur hvor oftar notuð og fæðan 

eftir því. 

Lóur (Charadriidae) hafa hlutfallslega stærst augu allra vaðfugla (Mcneil o.fl., 1992) ásamt 

því að hafa fleiri stafi og keilur í augum (Azuaje og Mcneil, 1993). Keilur stjórna því að 

auðveldara er að sjá fæðu í miklu sólarljósi ásamt því að sjá liti betur á meðan stafafrumurnar 

gefa þeim betri möguleika að sjá mynstur og hreyfingu í litlu ljósi (Azuaje og Mcneil, 1993). 

Þessi aðlögun gefur þeim forskot í leit að fæðu að nóttu til. Tengsl eru á milli samsetningu 

heilans og fæðuatferlis. Heili títa (Scolopacidae), sem nota gogginn sem sitt helsta 

fæðuöflunarskynfæri, hefur stór taugasvæði (e. trigeminal expansion) beintengd goggi. 

Sama svæði tengt goggi lóa er mikið minna, enda notar hún helst sjónina til að finna fæðu 

(Pettigrew og Frost, 1985).  

Meltingarfæri vaðfugla eru aðlöguð að fæðunni sem þeir éta. Góð dæmi um það sjást hjá  

sendlingum og rauðbrystingum sem éta harða fæðu í heilu lagi og þurfa því stórt fóarn sem 

brýtur skeljar til þess að komast að næringarríku innihaldinu (Piersma o.fl., 1993). Þeir eru 

því með hlutfallslega þyngstu meltingarfæri vaðfugla (Piersma o.fl., 1993). Líkami vaðfugla 

gengst undir miklar breytingar fyrir og á fari. Fituforði þeirra sem safnast upp fyrir far er 

byggður af einföldum þríglýseríð sameindum, sem þeir brenna á leið sinni til varpstöðva. 

Þeir vaðfuglar sem ekki hafa safnað upp nægilegum forða til að koma sér alla leið á 

varpsvæði þurfa að stoppa á viðkomusvæðum til frekari fæðuöflunar. Á fari minnka líffæri 

sem ekki gagnast þeim til flugs svo sem vöðvar í fótum, lifur, magi, þarmar og nýru, á meðan 

brjóstvöðvar og hjarta stækkar til muna (Piersma, Guðmundur Guðmundsson og Kristján 

Lilliendahl, 1999).  

Vaðfuglar hafa líkt og aðrar tegundir sem innbyrða mikið salt þróað með sér saltkirtla sem 

staðsettir eru milli augna framan á hauskúpunni (Staaland, 1967). Þeir eru nauðsynlegir fyrir 

vaðfugla þar sem fæða þeirra er í mörgum tilvikum mjög sölt (Staaland, 1967). Þeir fuglar 

sem éta snigla (Gastropoda), samlokur (Bivalvia) og aðra sjávarfæðu sem er inniheldur 

mikið salt hafa hlutfallslega stærri saltkirtla borið saman við aðra vaðfugla (Staaland, 1967). 

Allt eru þetta dæmi um þróunarfræðilega aðlögun vaðfugla að fjörusvæðum.  

1.2.2 Búsvæðanotkun vaðfugla 

Flestar vaðfuglategundir koma til Íslands í þeim tilgangi að verpa og gera það inn til lands, 

en nokkrar tegundir verpa við sjávarsíðuna og leiða unga sína að fjörukambinum og niður í 

fjöru til fæðuleitar (Bunskoeke o.fl., 1996). Þrátt fyrir að vaðfuglar verpi inn til lands þá nýta 

flestar tegundirnar fjörurnar sem fæðusvæði á einhverjum tíma árs. Stór hluti heimsstofna 

nokkurra vaðfuglategunda verpa á Íslandi og einnig er mikill fjöldi fargesta sem eiga leið 

hjá. Íslensk fjörusvæði eru því mikilvæg á heimsvísu (Tómas G. Gunnarsson o.fl., 2006). Af 

heimsstofni eftirfarandi vaðfuglategunda hefur verið áætlað að um 52% heiðlóa, 42% 

sendlinga, 40% spóa, 32% sandlóa, 19% stelka, 10% jaðrakana og 4% tjalda verpi á Íslandi 

(Tómas G. Gunnarsson o.fl., 2006). Stór hluti rauðbrystinga deilitegundarinnar Calidris 

canutus islandica stoppar við á fari norður til Grænlands og Kanada en sleppir oft viðkomu 

á haustfari til vetrarstöðvanna (Dietz o.fl., 2010). Um þriðjungur sanderlustofnsins sem 

verpir á Grænlandi er talinn stoppa við á Íslandi að vori (Guðmundur A. Guðmundsson og 

Lindstrom, 1992). Fáar heimildir er að finna um fjölda tildra, sandlóa og lóuþræla sem 

ferðast um Ísland til varpstöðva á Grænlandi og Kanada en ljóst er að það er talið í þúsundum 

fugla (Guðmundur A. Guðmundsson og Arnþór Garðarsson, 1993; Wilson, 1981).  
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1.2.3 Fæða vaðfugla 

Sanderla 

Talið er að um 123.000 sanderlur ferðist um Austur-Atlantshafs flugleiðina allt frá norður 

Kanada niður til vesturstrandar Afríku (Kam o.fl., 2004). Um 63% þeirra hafi vetursetu í 

vestanverðri Afríku milli Marokkó og Gíneu (Reneerkens o.fl., 2009). Sanderlur nota 

annarsvegar næman gogg sinn í leit að fæðu ofan í seti (e. tactile foraging), auk þess að 

treysta á sjónina (e. visual foraging) (Lourenço o.fl., 2017). Að vori og snemmsumars áður 

en túndran fer í fullan blóma éta sanderlur gróður og lirfur skordýra og þegar ungar klekjast 

úr eggjum er ofgnótt skordýra fyrir báðar kynslóðir (Kam o.fl., 2004). Þegar ungar eru 

fleygir fylgja þeir foreldrum sínum að ríkari fæðusvæðum, t.d. að ósum áa (Reneerkens o.fl., 

2009) áður en haldið er suður á bóginn. Utan varptíma leita sanderlur helst að fæðu í litlum 

hópum við flæðarmál fjörunnar þar sem þær taka upp fæðuagnir þegar aldan brotnar og 

rennur aftur til sjávar (Kam o.fl., 2004). Í fjörum hvíla sanderlur sig á háflóði en sækja svo 

niður í flæðarmálið um leið og það byrjar að fjara út og treysta á sjónina til þess að finna t.d. 

syndandi marflær og jafnfætlur eftir hörfandi ölduna, en nota svo næman gogg sinn til þess 

að nema hreyfingu í blautu seti og leita eftir burstaormum, samlokum eða öðru ætilegu 

(Evans o.fl., 1980). Mikilvægasta fæða sanderlu á vetrarsvæðum í Evrópu er burstaormar, 

þá sér í lagi Scolelepis squamata (Grond o.fl., 2015; Reneerkens o.fl., 2009), sniglar 

(Hydrobia ulvae) (Lourenço o.fl., 2015; Perez-Hurtado o.fl., 1997) ásamt því að þær eru 

tækifærissinnar og geta étið það sem rekur á fjörur þeirra svo sem dauðar samlokur (Kelly, 

2008; Reneerkens o.fl., 2009). Í Afríku er helsta fæðan burstaormar, sniglar (Hydrobia sp.) 

samlokur (Donax pulchellus) og krabbadýr (Grond o.fl., 2015; Lourenço o.fl.,2016 og 2017; 

Reneerkens o.fl., 2009). Í Evrópu og Afríku virðist það vera breytilegt milli rannsókna hvaða 

fæða er í mestu magni. Lítil sem engin haldbær gögn eru til um fæðu sanderla á Íslandi en 

vitað er að sanderlur sækja í upprekið þang á Reykjanesskaga þar sem þangflugulirfur eru í 

miklu magni (Guðmundur A. Guðmundsson, o.fl., 1991; Reneerkens o.fl., 2009). 

Tildra 

Tildrur eru hánorrænir varpfuglar en undirtegundin Arenaria interpres interpres verpur 

meðfram ströndum norður Kanada, Alaska, Grænlands, Noregs, Svíþjóðar, Finnlands, 

Rússlands, suður til Danmerkur og Eistlands (Kam o.fl., 2004). Vetrarstöðvar ná frá Íslandi 

suður til syðstu tanga Afríku (Kam o.fl., 2004). Tildran notar sjón til fæðuöflunar (e. visual 

forager), aðallega í grýttum þangfjörum en líka úr seti (Fuller, 2003). Þær nýta því alla birtu 

að degi til fæðuöflunar (Eaton, 2001). Það er sérstaklega mikilvægt fyrir tegundir sem eyða 

vetri á norðlægari slóðum þar sem dagur er stuttur. Aðferðir tildru við að finna fæðu hafa 

verið greindar niður í 6 flokka: hræra í og kasta til þangi (e. routing), stinga goggi í set (e. 

probing), velta steinum, höggva goggi í þarafestur eða aðra fyrirstöðu, moka og tína af 

yfirborði (Whitfield, 1990). Tildrur eru þekktar fyrir að taka fjölbreytta fæðu úr mismunandi 

búsvæðum en halda sig við ákveðna fæðuhópa innan búsvæða (Fuller, 2003). Marflær, litlir 

kræklingar (Mytilus edulis), doppur, lirfur tvívængja (Diptera) og skelskúfar (Hrúðurkarlar) 

eru helsta fæða þeirra í grýttum þangfjörum norð-vestur Evrópu (Fuller, 2003) en lítið er 

vitað um fæðu tildru í Afríku. Tildrurnar elta flæðamálið þegar það fer að fjara út vegna þess 

að marflær sem liggja ofarlega í þanginu eru auðveld bráð (Harris, 1979). Tildrurnar færa 

sig ofar í fjöruna og éta doppur og hrúðurkarla ásamt fleiri smádýrum þegar fjarað hefur út 

og þangið liggur á landi, því þá bora marflærnar sig neðar í þangið og undir stærri steina svo 

erfiðara er að finna þær (Harris, 1979). Þá þekkist að tildrur sæki í afganga frá fiskverkun, 

fæðuleifar frá máfum og jafnvel í leifar af dauðum skeldýrum eða hryggdýrum (Harris, 



 

7 

1979). Margir þættir hafa áhrif á hvaða fæða verður fyrir valinu en búsvæði, flóðastaða og 

árstíð eru þeir helstu en margt annað þarf að hafa í huga svo sem staða innan hóps, aldur og 

kyn (Whitfield, 1990). Þekking á fæðu tildru á leið sinni um landið er lítil. Í skotnum fuglum 

hafa aðallega fundist marflær og hrúðurkarlar en í litlum mæli fundust klettadoppur, þanglýs 

(Idotea granulosa) og þangflugur (Coelopa frigida) (Arnþór Garðarsson o.fl., 1980). Því er 

hægt að segja að fæða tildrunnar sé fjölbreytt en hún hefur nokkrar sérhæfðar 

fæðuöflunaraðferðir sem opnar fyrir frekara aðgengi að fæðu sem aðrar tegundir eiga 

erfiðara með að ná í. 

Sandlóa 

Sandlóur hafa lítinn gogg og nota stór augu (mynd 3) til þess finna fæðu en það er ólíkt 

vaðfuglum af snípuætt (Scolopacidae) sem nýta sérhæfðan gogg sinn (Kam o.fl., 2004). Stór 

augun gera lóunum kleift að finna fæðu af yfirborði að nóttu til og í mikilli birtu. Sandlóur 

leita að bráð með því að horfa yfir svæði úr kyrrstöðu, hlaupa snöggt af stað og grípa séða 

bráð en þegar aðstæður eru verri (kalt, mikill vindur, rigning eða þurrt yfirborð) stappa þær 

niður löppunum og mynda titring sem eykur líkur á veiði (Jones, 1981). Þegar aðstæður eru 

betri eykst úrval séðrar fæðu og þá velja sandlóurnar bestu fæðuna. Valið er framkvæmt með 

því að annaðhvort staldra við og taka svo upp lélega fæðu eða að staldra við og sleppa því 

að taka fæðu og færa sig á næsta stað í von um betri bráð (Jones, 1981). Far sandlóunnar 

sem verpir á Íslandi, Grænlandi og Kanada, Charadrius hiaticula psammodromus, er 

samkvæmt merkingagögnum niður í gegnum Bretlandseyjar og suður til vetrarsvæða í suður 

Evrópu og í vestur Afríku. Þær verpa því norðar og hafa vetursetu sunnar en undirtegundin 

C.h. hiaticula (Böðvar Þórisson, 2013). Á varpstöðvum er mikilvægasta fæða þeirra 

köngulær (Araneae), tvívængjur og lirfur flugna en fjöruhryggleysingjar hjá þeim 

einstaklingum sem verpa nálægt hafi (Pienkowski, 1982 og 1984). Helsta vetrarfæða sandlóa 

í norð-vestur Evrópu eru burstaormarnir sandmaðkur (Arenicola marina), Notomastus sp. og 

Scoloplos sp. en aðrir fæðuhópar eru samlokur (Macoma sp.), sniglar (Hydrobia sp., doppur  

og duggur (Gibbula spp.)) og krabbadýr (Carcinus sp., Bathyporeia sp., Eurydice sp.) 

(Pienkowski, 1982). Á vetrarsvæðum í suður Evrópu sækja sandlóur helst í burstaorminn 

fjöruskera og litla kuðunga af stranddoppuætt (Hydrobia spp.) en éta í minna magni bjöllur, 

tvívængjur og lirfur þeirra (Perez-Hurtado o.fl., 1997). Sandlóur á vetrarsvæðum í vestur 

Afríku éta aðallega burstaorma (Hediste sp. og Glycera sp.) en éta í minna magni snigla 

(Hyrdobia sp.) og fiðlukrabba (Lourenço o.fl., 2017). Sandlóur í fjörum hafa lítillega verið 

rannsakaðar á Íslandi þegar kemur að fæðu. Af 17 sandlóum sem safnað var í Önundafirði 

1980 (8 einstaklingar að vori og 9 að hausti) voru helstu fæðuhópar rykmýslirfur 

(Chironomidae), marflær, burstaormar og skordýr en sniglar, skeldýr og hrúðurkarlar 

fundust þó einnig (Arnþór Garðarsson o.fl., 1980). Það var greinilegt að fuglar sóttu aðallega 

í fæðu í fjöru en átu fæðu að einhverju leyti af landi en breytileiki virtist vera mikill (Arnþór 

Garðarsson o.fl., 1980).  

Rauðbrystingur 

Rauðbrystingar á ferð um Ísland verpa á Grænlandi og norður Kanada en verja vetrinum í 

norð-vestur Evrópu (Kam o.fl., 2004). Að sumri éta rauðbrystingar skordýr og jafnvel gróður 

en færa sig niður að fjöru um leið og færi gefst (Kam o.fl., 2004). Rauðbrystingar eru 

sérhæfðir í fæðuvali þar sem þeirra helsta fæða er samlokur (Macoma balthica, hjartaskel 

(Cerastoderma edule)) og sniglar (Hydrobia ulvae) undir 2 cm í stærð sem eru étin heil og 

muld í fóarni fuglanna (Kam o.fl., 2004; Piersma o.fl., 1993; Prater, 1972). Ef þessar 

tegundir eru ekki til staðar eða ekki í réttri stærð færa fuglarnir sig yfir í aðrar samlokur 
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(krækling), doppur eða burstaorma (Piersma o.fl., 1993; Zwarts o.fl., 1992). Rauðbrystingar 

hafa greinilega sérhæft fæðuval á vetrarsvæðum borið saman við aðrar íslenskar 

vaðfuglategundir, þar sem þeir éta nánast einungis samlokur ásamt örlitlu hlutfalli snigla 

(Lourenço o.fl., 2017). Þessi lindýrasérhæfing á við um öll vetrarsvæði beggja 

rauðbrystingaundirtegunda sem ferðast um Evrópu (Piersma, 2007). Þessi sérhæfing ræðst 

af stóru fóarni sem er um 10% af þyngd þeirra sem þeir nota til þess að melta harða fæðu. Á 

varpstöðvum færa þeir sig þó yfir í mýkri fæðu og þá minnkar fóarnið til þess að mæta þeirri 

litlu notkun (Dekinga o.fl., 2001). Fæða rauðbrystinga á Íslandi hefur verið skoðuð að 

einhverju leyti með saursýnum, áhorfi og krufðum fuglum. Krufðir fuglar hafa aðallega verið 

að éta krækling, þangdoppur og sandskel (Mya arenaria) en eitthvað fannst af fjörurykmýi 

(Cicotopus variabilis) og krabbadýrum (Arnþór Garðarsson og Ólafur K. Nielsen, 1989). 

Rannsóknir á norðvesturlandi með greiningu á saursýnum og áhorfi sýndu að þeir átu 

aðallega krækling og þangdoppur (Alerstam, o.fl., 1992). Líkt og á vetrarsvæðum virðast 

rauðbrystingar velja lindýr. 

Lóuþræll 

Lóuþrælar eru líkt og sandlóur bæði varpfuglar á Íslandi og farfuglar á leið á varpstöðvar á 

Grænlandi. Þeir sem ferðast í gegnum Ísland til Grænlands eru af annarri undirtegund 

Calidris alpina arctica en sú sem verpir Íslandi, C. a. schinzii (Wilson, 1981). Lóuþrælarnir 

í þessari rannsókn voru ekki greindir til undirtegundar heldur var gert ráð fyrir því að báðar 

undirtegundir ætu svipaða fæðu vegna svipaðrar stærðar (þó eru C. a. arctica ögn 

goggstyttri) ásamt því að á þessum tíma árs (lok maí) eru C. a. arctica líklegri til að vera á 

fari frekar en C. a. schinzii (Guðmundur A. Guðmundsson, 2009). Lóuþrælar á 

vetrarstöðvum éta bæði að nóttu sem og degi og sækja í orma, smávaxin skeldýr og 

krabbadýr (Kam o.fl., 2004; Santos o.fl., 2005). Nokkrar rannsóknir hafa verið 

framkvæmdar hérlendis. Líklega éta báðir hópar svipaða fæðu þrátt fyrir að koma á 

mismunandi tímum til Íslands en áhugavert væri að skoða það frekar. Helsta fæða lóuþræla 

á Íslandi í fjörum að vori og hausti voru marflær, mýlirfur, fjöruskerar og ánar (Oligochaeta) 

en aðrir fæðuhópar voru smávaxnir kuðungar og kræklingar, þanglýs og tvívængjur (Arnþór 

Garðarsson og Ólafur K. Nielsen, 1989; Arnþór Garðarsson o.fl., 1980; Agnar Ingólfsson, 

1980). Götungar (Foraminifera), sem eru jafnan örsmáir, fundust í töluverðu magni en ekki 

er vitað hvort þeir hafi verið teknir viljandi. 

1.2.4 Fæða á vetrarsvæðum 

Á mynd 1 eru teknar saman helstu upplýsingar vetrarfæðu þeirra vaðfuglategunda sem þessi 

rannsókn nær til. Lóuþrælar eru sérhæfðir að burstaormum og smávöxnum sniglum. 

Rauðbrystingur er sérhæfður að lindýrum og þá aðallega samlokum. Sanderla er ósérhæfð 

og fjölbreytt í fæðuvali en tvívængjur, lindýr og burstaormar eru í meirihluta. Sandlóa er 

ósérhæfð og sækir í marga hópa dýra en algengustu hóparnir eru burstaormar, smávaxnir 

sniglar og skordýr. Tildra er ósérhæfð og sækir í marga fæðuhópa en algengustu eru 

krabbadýr.  
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Mynd 1. Hér hefur vetrarfæða valinna vaðfuglategunda sem ferðast um Ísland á fari milli vetrarstöðva og 

varpstöðva verið tekin saman.  

1.3 Stöðugar samsætur 

Stöðugar samsætur finnast allstaðar og eru nytsamlegar í mörgum fræðigreinum svo sem 

fornleifafræði, réttarmeinafræði og veðurfræði. Stöðugar samsætur byggja upp marga 

mismunandi vefi eða vökva og því er hægt nota greiningu á þeim til þess að bera saman sýni 

af mismunandi tíma eða aðstæðum. Meltingarhraði vaðfugla er mikill og erfitt er að veiða 

vaðfugla í mismunandi sjávarföllum og fjöruvistum. Því getur greining á stöðugum 

samsætum varpað ljósi á mikilvægi fæðuhópa sem síður næðist með hefðbundnum 

aðferðum, líkt og greiningu á magainnihaldi. 

1.3.1 Notkun í fæðurannsóknum 

Þessi aðferð (e. stable isotopes) er byggð á því að stöðugar samsætur kolefnis og 

köfnunarefnis í fæðukeðjum séu staðsettar í vefjum dýra og hlutfall þeirra raðast upp á 

ákveðinn og rökréttan hátt sem stjórnast af nokkrum lífefnafræðilegum þáttum (Bearhop 

o.fl., 2003). Fæðuhópar geta því haft mismunandi gildi stöðugra samsæta og með þeim 

gildum er hægt að skoða mikilvægi hvers fæðuhóps fyrir neytandann (Hobson og Clark, 

1993). Í tilviki þessarar rannsóknar eru viðmiðunargildin fengin úr líklegum fæðuhópum 

vaðfugla sem allir eru fengnir úr fjöru. Auðgun (e. enrichment) og eyðing (e. depletion) C13 

og N15 samsætanna á sér stað frá fæðu upp í neytanda (vanalega um 3,3‰ fyrir N15 og 1,0‰ 

fyrir C13 (Post, 2002)). Auðgun frá fæðu á sér stað í öllum vefjum dýrsins í mismiklum mæli 

en eyðingin kemur fram í þvagi (Peterson og Fry, 1987), með öðrum orðum safnast þyngri 

sameindirnar upp í vefjum á meðan þær léttari skolast út með þvagi. Þessa aukningu upp 
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fæðukeðjuna er hægt að kanna með því að fóðra dýr á ákveðnum fæðuhóp og sjá muninn á 

fæðuhópnum borið saman við dýrið (Peterson og Fry, 1987). Gildi stöðugra samsæta eru 

ekki jafndreifð um líkama lífvera heldur raðast þau upp í mismunandi styrk eftir vefjum. 

Kollagen í beinum hafa t.d. 2/6‰ af C13 á meðan uppsöfnuð fita hefur 2/8‰ af C13 en þessi 

auðgun og þessi eyðing í mismunandi vefjum á sér stað innan ensíma, þar sem þau brjóta 

niður og endurraða stöðugum sameindum eftir meltingu (Peterson og Fry, 1987). 

Fæðurannsóknir með hjálp stöðugra samsæta byggjast á því að vefir hafi fast hlutfall þegar 

kemur að auðgun og eyðingu samsæta borið saman við fæðu (Peterson og Fry, 1987) ásamt 

því að helmingunartími stöðugra samsæta er mismunandi milli vefja vegna þess að 

endurmyndun þeirra er breytileg eftir tegund vefs (Hobson og Clark, 1993). Þetta er hægt að 

nýta til þess að átta sig á fæðu sem étin var á þeim tíma sem vefurinn myndaðist. Stöðugar 

samsætur úr nýmynduðum vef endurspegla því fæðu sem nýlega var étin t.d. var blóð eða 

blóðvökvi úr kornhænu (Coturnix coturnix) 11,4 dagar í helmingunartíma en 173,3 dagar í 

beinum sem endurmyndast hægt og endurspegla fæðu sem étin var við myndun beinvefjarins 

(Hobson og Clark, 1992a og 1993). Í sumum rannsóknum eru heil dýr notuð en oft er notast 

við ákveðinn vef sem endurspeglar fæðu frá ákveðnum tíma eða stað (Hobson og Clark, 

1992b). Því ber að velja réttan vef með hægan eða hraðan endurnýjunartíma (turnover) til að 

sýna fram á langtímafæðu eða fæðu sem innbyrgð var fyrir skömmu (Peterson og Fry, 1987). 

Hlutfall samsæta kolefnis og köfnunarefnis getur sýnt mun milli svæða bæði á stórum skala 

og smáum. Þá getur verið munur milli sömu tegunda milli landa (Hobson og Clark, 1992b) 

en líka verið munur innan sömu tegunda milli tveggja staða í sama vistkerfinu (Hobson og 

Clark, 1992). Þetta getur nýst rannsakandanum til að svara ákveðnum spurningum en getur 

líka valdið auknu flækjustigi við úrvinnslu og túlkun.  

Staða þekkingar á stöðugum samsætum fjörudýra á Íslandi er takmörkuð. María 

Steinarsdóttir o.fl. skoðuðu samsætur helstu hryggleysingja í fjörum og sýndu samspil fæðu 

og neytenda (María Steinarsdóttir o.fl., 2009). Stöðugar samsætur voru notaðar í rannsókn á 

þangi og áfánu þess á tveimur stöðum, Sandgerði og Grímsey, en þar var verið að skoða 

áhrif hitastigs á fjörulíf (Espinosa og Guerra-García, 2005). Hluti af rannsókn á sanderlum á 

fari tengdist fæðu af viðkomustöðum (stop-over) en þar var hryggleysingjum safnað í fjöru 

við Sandgerði árið 2009 til að fá gildi stöðugra samsæta úr líklegri fæðu sanderla (Jouta o.fl., 

2017). 

1.3.2 Kostir og gallar 

Notkun stöðugra samsæta í fæðurannsóknum þurfa að vera vel útfærðar áður en ráðist er til 

verks. Kostir aðferðarinnar geta verið margir og fer það eftir því í hvaða tilgangi aðferðinni 

er beitt hvaða kosti er hægt að nýta sér. Erfitt er að útlista alla kosti en svo dæmi séu tekin 

er hægt að skoða mikilvægustu fæðu á ákveðnum farstöðum (Schwemmer o.fl., 2016), það 

er hægt að áætla vetrar- eða sumarsvæði án þess að ferðast heimshornanna á milli (Phillips 

o.fl., 2014) og hægt er að draga úr sýnasöfnun eða kostnaði þeim tengdum. Í sumum kerfum 

geta stöðugar samsætur varpað ljósi á sértækar tilgátur og gefið góða innsýn sem erfitt getur 

reynst að lýsa með öðrum aðferðum. Það er þó alls ekki alltaf viðeigandi að nýta þessa 

aðferð. Dæmi um aðstæður þar sem aðferðin nýtist illa eru: i) þar sem lítill breytileiki er í 

mismunandi fæðuhópum; ii) þegar mikill breytileiki er í hlutfalli samsæta á ákveðinni 

fæðutegund yfir svæðið sem neytandinn nýtir fæðu; iii) þar sem mikill breytileiki er á 

samsetningu fæðu eða í hlutfalli stöðugra samsæta hjá einstaka fæðuhóp með tilliti til 

upptökuhraða tiltekins vefjar sem verið er að skoða (Phillips o.fl., 2014).  



 

11 

Túlkun gagna þarf að vera vandlega framkvæmd þar sem flækjustig eru mörg ásamt því að 

undirbúningur og þekking verður að vera til staðar áður en farið er í sýnatökur. 

Fæðusýnataka verður að vera framkvæmd á sama stað, á sama tíma og sýnataka neytenda 

þar sem breyting í samsætum getur átt sér stað yfir tímabilið (Klaassen o.fl., 2010). Gildi 

fæðuhópa skiptir miklu máli því að ef fæða er fjölbreytt og fæðugildi mismunandi fæðuhópa 

eru svipuð er erfitt eða ekki hægt að túlka þau gögn (Phillips o.fl., 2014). Ef breytileiki er 

mikill á gildum innan fæðutegunda eða fæðuhópa geta vandamál sömuleiðis komið upp 

(Phillips o.fl., 2014). Hlutfall samsæta er breytilegt eftir mismunandi vefjum dýra og 

ákveðnir vefir í hærra hlutfalli í mismunandi fæðuhópum (Tarroux o.fl., 2010).  

Blendilíkön (e. mixing model) stöðugra samsæta henta illa við rannsóknir þegar lítið er vitað 

um fæðuval tegundarinnar sem neytir fæðunnar (Inger og Bearhop, 2008). Það er þó vel hægt 

að nota stöðugar samsætur til að átta sig á fæðuþrepum þó ákveðin fæða neytanda sé 

erfiðlega negld niður. Því þarf að nota hefðbundnar aðferðir svo sem magaskolsaðferð eða 

krufningu til að átta sig á fæðu dýranna svo hægt sé að varpa ljósi á mikilvægustu 

tegundirnar. 

Stöðugar samsætur, staðalfrávik og bil þeirra gilda eru fengin til þess að varpa ljósi á 

breytileika innan tegunda sem nýtist til þess að bera saman sérhæfingu milli tegunda og 

renna stoðum undir þá tilgátu sem byggð er á áðurnefndum aðferðum. Þessi aðferð er því 

góð viðbót við hefðbundnari aðferðir á greiningu magainnihalds, þar sem stöðugu 

samsæturnar varpa ljósi á mikilvægustu fæðuna sem síður kemur fram í magainnihaldi. Þar 

má nefna fæðu sem meltist hratt eða fæðu sem er ekki étin stuttu áður en fuglarnir eru veiddir 

vegna flóðastöðu eða búsvæðis.  

1.4 Markmið 

Byggt á fyrrgreindum upplýsingum, þá eru megin markmið þessarar rannsóknar að komast 

að því hver sé helsta fæða vaðfuglastofna sem nýta Ísland sem fæðuöflunarsvæði til að koma 

sér áfram á varpsvæði, ásamt því að bera saman fæðu og sérhæfingu í fæðuvali milli 

mismunandi vaðfuglategunda.  

Sett er fram sú tilgáta að allar tegundir vaðfugla á fari í gegnum Ísland sérhæfi sig ekki í 

fæðuvali, heldur beiti þær allar ósérhæfðri fæðuöflun. Með magainnihaldi vaðfugla á fari er 

hægt að greina helstu fæðu allra vaðfuglahópa sem nýta Reykjanesskaga til að komast á 

varpstöðvar. Með þeim upplýsingum er hægt að meta mikilvægustu fæðuhópana með 

stöðugum samsætum og skörun fuglategunda í fæðuvali.  
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2 Aðferðir og sýnatökustaður 

2.1 Fyrirliggjandi þekking 

Teknar voru saman upplýsingar um fæðu sanderla, tildra, sandlóa, rauðbrystinga og lóuþræla 

í fjörum á Íslandi. Fæðuhópar voru samræmdir og færðir í helstu sameiginlegu 

flokkunarfræðieiningar og að auki var öllum niðurstöðum úr greinum breytt í hlutfall þar 

sem sumar rannsóknir innihéldu talningar en aðrar hlutföll fæðugerða af heildarfæðu. 

Samantektinni var svo varpað á súlurit (mynd 3).  

2.2 Fæðuval 

2.2.1 Fuglaveiðar 

Veiðar á fuglum fóru fram í Sandgerði og Garði 9., 18., 22.–24., og 26.–28. maí árið 2013 

og 23. og 24. maí árið 2014. Fallbyssunet (cannon net) er verkfæri sem samanstendur af neti 

og 3–4 fallbyssum. Því er komið fyrir á líklegum stað þar sem vaðfuglar safnast saman. 

Vaðfuglar eru í háum þéttleika á háflóði þar sem lítill hluti fjörunnar er þeim aðgengilegur. 

Þegar fuglar voru komnir í færi undir neti (20x8m) er hleypt af og fuglar handsamaðir. Fuglar 

voru teknir úr neti og færðir í kassa og fluttir í Þekkingarsetur Suðurnesja við Garðveg í 

Sandgerði. Það tók u.þ.b. 20–40 mínútur að taka alla fugla úr neti og undirbúa þá fyrir 

sýnatöku. Sýnataka gat tekið allt að 3 klukkutímum.  
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Mynd 2. Yfirlitsmynd af veiðistöðum í Suðurnesjabæ. Grænn merkir fjöruna við Garðskagavita og rauður 

fjöruna við Þekkingarsetur Suðurnesja í Sandgerði. 

2.2.2 Magainnihald lifandi fugla 

Eftir að fuglar voru færðir inn voru þeir merktir með stálmerkjum og sanderlur voru 

litmerktar. Lengdarmælingar voru gerðar á goggi, hauskúpu (frá goggenda til hnakkabeins), 

tarsus beini og væng. Þá voru fuglarnir vigtaðir og magar þeirra tæmdir (reynt var að tæma 

maga vaðfuglanna eins fljótt og hægt var eftir að þeir voru fluttir inn). Notast var við 60 ml 

sprautu og 50 cm 1,0 x 1,5 mm sondu. Sondan var rúnnuð á endanum og göt gerð á rörið til 

þess að skaða enga vefi í koki eða vélinda fuglsins. Sprautan var fyllt af vatni, sondunni var 

stungið í maga fuglanna, hæfilegu magni af vatni var dælt í maga fuglanna og þeim snúið á 

hvolf þar til þeir köstuðu magainnihaldinu upp í ílát. Magainnihaldið var geymt í 70% 

etanóli. Aðferðinni við magaskolun sem hér hefur verið lýst var fengin frá rannsókn Martin 

og Hockey (1993).  

Magaskolun var framkvæmd á 176 fuglum þar af voru 61 sanderla, 79 tildrur, 5 sandlóur, 18 

rauðbrystingar, 7 lóuþrælar, 4 sendlingar og 2 stelkar. Greinanleg fæða fannst í 20 

sanderlum, 23 tildrum, 1 sandlóu, 12 rauðbrystingum, 3 lóuþrælum, 1 sendling og 1 stelk. 

Aflinn dreifðist á 10 daga á tveimur árum. Mismargir fuglar veiddust eftir dögum en í öll 

skiptin veiddust blandaðir hópar vaðfugla á háflóði.  

Sýni voru færð inn á rannsóknastofu og innihaldið greint undir víðsjá eins ítarlega og hægt 

var til tegunda eða hópa. Myndir voru teknar af sumum vefjabútum til frekari greininga.  
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Götungar voru ekki taldir líkleg fæða fuglanna til að byrja með og því aðeins skráð hvort 

þeir voru til staðar. Þar sem götungar allra maga voru ekki nákvæmlega taldir gefur fjöldi 

götunga ekki rétta mynd af raunfjölda og hlutfalli var því sleppt í töflu 1 og 2. Þangtegundir 

voru ekki tegundagreindar en voru skráðar ef þær voru til staðar. 

2.2.3 Maga- og þarmainnihald dauðra fugla 

Níu sanderlur, tvær sandlóur og ein tildra drápust í rannsóknum á vaðfuglum á árunum 2007-

2014 á Suðurnesjum. Þessir fuglar voru geymdir í frosti þar til þeir voru krufðir á 

haustmánuðum 2017. Magi og þarmar fuglanna voru fjarlægðir og innihald þeirra sett í 

hvoru lagi í 80% etanól. Magainnihaldið var greint undir víðsjá eins nákvæmlega og kostur 

var.  

2.2.4 Stöðugar samsætur 

Öflun og meðhöndlun sýna úr fuglum og líklegri fæðu 

Til þess að átta sig á mikilvægi mismunandi fæðuhópa þarf að taka viðmiðunarsýni. Því var 

hryggleysingjum, sem álitnir voru líkleg mikilvæg fæða vaðfugla, safnað úr fjörum við Garð 

á sama tímabili og blóð var tekið úr fuglum. Garður varð fyrir valinu vegna líklegra áhrifa 

skólps frá fiskvinnslum við Sandgerði. Skólp frá fiskvinnslustöðum er ríkt af fiskúrgangi og 

því gætu samsætugildi hryggleysingja orðið mun hærri en ella.   

Í maí 2014 voru blóðsýni tekin með sprautu úr hálsbláæð úr 7 sanderlum, 8 tildrum, 6 

sandlóum, einum rauðbrysting og tveimur lóuþrælum. Blóðið var spunnið niður í skilvindu 

(Eppendorf Mini Spin Plus) við 5000 rpm í 7 mín. Blóðvökvinn var tekinn frá og færður í 

Eppendorf glös.  

Bæði rauðum blóðkornum og blóðvökva var komið fyrir í frysti við -20°C. Meðal 

helmingunartími (e. half-life) rauðum blóðkornum í rauðbrystingum var 15,1 dagur en 

helmingunartími í blóðvökva var 6,0 dagar og endurnýjunarhraði (e. turnover rates) var 

0,11±0,07. Þar sem vaðfuglarnir stoppa stutt á Íslandi (aðeins í nokkra daga) þarf að finna 

vef sem endurspeglar fæðu síðustu daga. Aðrir vefir en blóðvökvi eru óhentugir vegna þess 

að t.d. rauð blóðkorn gætu sýnt fæði sem étið var á vetrarstöðum og vöðvar eða aðrir vefir 

krefjast þess að fuglinn sé drepinn. Því ætti blóðvökvinn að vera hentugasti vefurinn eftir 

mannúðlegustu leiðinni til að varpa ljósi á þá næringu sem nýlega hefur verið tekin upp og 

varð því fyrir valinu í þessari rannsókn. 

Í nóvember 2014 voru sýni til mælinga á stöðugum samsætum þurrkuð við 50-60°C í 2 daga. 

Blóðsýni fugla og hryggleysingjar úr fjörum voru muldir í steytli og u.þ.b. 1 mg +/- 0,2 mg 

voru tekin og sett í tin (Sn) dollur, þeim vandlega pakkað saman og settar í 96 brunna bakka. 

Sýnin voru loks send í greiningu stöðugra samsæta kolefnis og köfnunarefnis (13C/12C og 
15N/14N) til UC Davis Stable Isotope Facility í Kaliforníu, Bandaríkunum. Sýni voru greind 

með PDZ Europa ANCA-GSL elemental analyzer tengdan PDZ Europa 20-20 isotope ratio 

mass spectrometer (Sercon Ltd., Cheshire, UK). 
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2.3 Töluleg úrvinnsla 

2.3.1 Magainnihald  

Magainnihald hvers einstaklings var greint og einstaka dýr eða dýrahlutar taldir og skráðir í 

töflu. Skráður var fjöldi einstaklinga sem innihélt tiltekna fæðu, fjöldi fæðuagna og hlutfall 

fjölda á móti heildarfjölda fæðuagna. Hugbúnaðurinn R var notaður til að gera 

klasagreiningu (cluster analyses) með aðferð Bray-Curtis (e. Bray-Curtis similarity 

coefficient). Þessari aðferð var beitt til þess að sjá hvaða fuglategundir átu svipaða fæðuhópa. 

Aðferðin var notuð bæði á magainnihald úr skolun og úr krufningum. Að auki var 

breytileikastuðull fundinn fyrir allar tegundir út frá talningum fæðuhópa úr mögum lifandi 

og krufinna fugla. Breytileikastuðull Simpsons (e. Simpson‘s Diversity Index) var notaður 

þar sem hann tekur jafnbreytileika (e. evenness) og tegundaauðgi (e. species richness) með 

í reikninginn. Breytileikastuðull var fundinn fyrir hvern einstakling og meðaltal þeirra fyrir 

hverja tegund ásamt staðalfrávikum (tafla 3).  

2.3.2 Stöðugar samsætur 

Samsætugildin voru fundin með eftirfarandi formúlu  

δX = {(R sample/R standard)-1} x 1000 

Þar sem X = stöðug samsæta 13C eða 15N, og R = samsætu hlutfall 13C/12C eða 15N/14N. 

Frekari upplýsingar er að finna hjá Hobson og Clark (1992a, 1992b). 

Trophic Enrichment Factors (TEFs) voru fengnir úr grein Post (2002). Þeir voru 3,4‰ 

(SD=0,98) fyrir δ15N og 0,39‰ (SD=1,3) fyrir δ13C 

Tafla 4 og Tafla 5 sýna meðaltöl δ13C og δ15N (‰), ásamt staðalfávikum og á hvaða bili 

gildin voru. Sú fyrri hjá fæðuhópum og sú seinni úr blóðvökva fugla.  

Mynd 5 sýnir heildarmynd fugla og fæðu þeirra. Myndin er unnin í pakkanum SIAR í R. 

Myndir 6 – 15 sýna stöðugar samsætur fyrir hverja fuglategund fyrir sig og líklegrar fæðu, 

þær eru sömuleiðis settar upp í SIAR. Fyrri myndir sýna fuglahópa ásamt viðmiðunarsýnum 

og seinni myndir (boxplot) sýna helstu fæðuhópa hverrar tegundar, sem eru metnar út frá 

meðaltölum og blendilíkani (e. mixing model).  
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3 Niðurstöður 

3.1 Samantekt íslenskra rannsókna 

3.1.1 Fæðuval vaðfugla á fari við strendur Íslands 

 
Mynd 3. Samantekt á fyrri rannsóknum á Íslandi. Safnaðir vaðfuglar í fjörum á Íslandi. 
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3.2 Magaskolun 

Af 176 magasýnum fannst fæða eða fæðuleifar í 62% einstaklinga (n=109). Hægt var að 

greina magasýni úr 35% þeirra sem náðust (n=61) til tegunda eða tegundahópa og þær 

greiningar eru notaðar í þessar niðurstöður.  

Tafla 1. Fæða úr magaskolun fugla sem veiddir voru í Sandgerði og Garði. Fjöldi einstaklinga er sýndur í heiti 

tegundar (n). Taflan sýnir í hversu mörgum einstaklingum fæðan fannst, fjölda einstaklinga úr hverjum 

fæðuhópi og hlutfall fjölda hvers fæðuhóps af heildarfjölda. Götungar eru ekki reiknaðir inn í hlutfallið. 

Lóuþrælar 

Ógreindar vefjaleifar voru ríkjandi í öllum mögum lóuþræla, en þar sáust einnig einn áni, 

tvívængja og marfló. Tveir einstaklingar innihéldu töluvert af götungum.  

Sendlingar 

Af þeim fjórum sendlingum sem náðust í fuglaveiðum voru aðeins tveir þeirra með fæðu í 

maga og aðeins tókst að greina fæðuhópa til tegunda úr öðrum þeirra. Hann innihélt marfló 

og rykmýslirfu.  

Rauðbrystingar 

Rauðbrystingar voru sérhæfðir að sniglum og þangflugulirfum sem voru saman 96,2% af 

fæðu þeirra. Af þeim mögum sem innihéldu einhverjar fæðuleifar voru 69% þeirra með leifar 

af doppum. Aðeins tókst að greina fæðu til tegunda í 67% rauðbrystinga en þeir innihéldu 

allir doppur. Hlutar af níu þangflugulirfum fundust í þremur einstaklingum eða um 19% 

þeirra sem innihéldu fæðuleifar. Önnur fæða sem sást var tvívængja, ánar, krabbafló og 

götungar.  

Stelkar 

Af þeim tveimur stelkum sem náðust fundust vefjaleifar í maga annars þeirra ásamt tveimur 

þangflugulirfum, doppu, þangflugu, götungi og bjöllu. 
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Sandlóur 

Fæða fannst í maga einnar sandlóu af þeim fimm sem náðust en að frátöldum ógreindum 

vefjaleifum hafði hún étið fjöruskera og götunga.  

Sanderlur 

Af þeirri 61 sanderlu sem náðust voru 35 þeirra með vefjaleifar í maga og þar af voru 20 

með greinanlegar fæðuagnir eða um 33% allra sanderla. Sú fæða sem var mest áberandi úr 

þessum sýnum voru tvívængjur og þangflugulirfur eða í um 65% þeirra maga sem innihéldu 

greinanlegar vefjaleifar. Burstaormar voru í 20% sanderla og þangflugulirfur í 25% þeirra. 

Þar að auki sást hluti af marfló, hluti af snigli, einn áni og mosadýr.  

Tildrur 

Af 79 tildrum voru 43 sem höfðu vefjaleifar í maga en 23 sem höfðu greinanlegar vefjaleifar 

eða rúm 29% allra tildra. Mest áberandi fæða í tildrum voru tvívængjur sem fundust í 70% 

þeirra sem innihéldu greinanlega fæðu og þangflugulirfur fundust í 26% þeirra. Tvær tildrur 

(9%) höfðu leifar af 18 sniglum, tvær höfðu burstaorma, tvær mosadýr og tveir fjöruskerar 

fundust í einni tildru.  
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Mynd 4. Klasagreining á helstu fæðuhópum, fundnum með magaskolun og greiningu á magainnihaldi. Rauður 

punktur = krufinn fugl, blár punktur = magaskolsaðferð. Grænt = Sanderla (SE), blátt = Tildra (TS), gult = 

Sandlóa (RP), dökkrautt = Rauðbrystingur (RK). Y-ás sýnir „evklíðska“ fjarlægð. Fyrir ofan eru númer frá 1-

4 en þar sést hvar fyrstu greinar trésins skilja sig að. Hér hafa tvívængjur og þangflugulirfur verið teknar 

saman, fjörkuseri hafður með burstaormum og mosadýrum sleppt. 

Klasagreining á helstu fæðuhópum skiptir sér í fjóra megin klasa sem númeraðir eru fyrir 

ofan tréð á mynd 4;  

Grein 1 inniheldur aðeins eina sanderlu sem innihélt aðeins eina marfló.  

Grein 2, sem inniheldur aðallega sanderlur (74%) en hefur líka allar sandlóurnar (16%), sýnir 

þá fugla sem átu nær einungis burstaorma. Þar greinist tréð til hægri yfir í þá fugla sem 

greindust með marga burstaorma í stað fárra en þess má geta að allir þeir fuglar eru krufðir.  

Grein 3 nær yfir þá fugla sem átu aðallega tvívængjur eða lirfur þeirra. Tildrur eru 

algengastar eða 60% og sanderlur eru 33% þeirrar greinar.  

Grein 4 hefur alla þá fugla sem átu doppur. Þeir sem greinast strax til vinstri innan greinar 

númer 4 greindust með 1–2 snigla meðan aðrir höfðu fleiri. Rauðbrystingar eru áberandi 

algengastir innan þeirrar greinar eða um 77%.  

Allir krufðir fuglar féllu inn á grein 2 fyrir utan eina sanderla sem var á grein 4.  
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3.3 Maga- og þarmainnihald  

Úr krufðum fuglum voru burstaormar og/eða ánar mest áberandi en flugur voru líka algeng 

fæða. Í flestum tilvikum var ákveðinn fæðuhópur í miklu magni í sama einstaklingi.  

Sanderla (n=9) 

Helsta fæða sanderlu voru ormar og tvívængjur, líklegast þangflugur. Ein sanderla var með 

mikið af fjörujötunuxa (Micralymma marinum) og ógreindri æðvængju. Fjöldi orma 

endurspeglar ekki réttan fjölda vegna þess að margir magar og þarmar sýndu mikið magn af 

ormum sem erfitt reyndist að telja.  

Sandlóa (n=2) 

Einungis fundust tvær dauðar sandlóur en báðar höfðu étið burstaorma, þangflugulirfur og 

marflær. Mikill fjöldi þangflugulirfa var í öðrum einstaklingnum.  

Tildra (n=1) 

Einungis ein tildra var krufin en mjög mikið magn af ormum var í maga hennar og hluti af 

flugu. Erfitt reyndist að meta hvort um væri að ræða ána eða burstaorma þar sem fæða var 

mikið melt. 

Tafla 2 sýnir mikinn breytileika í bæði sanderlu og sandlóu. Tildran var aðeins ein og virðist 

hafa verið að einbeita sér að burstaormum/ánum áður en hún drapst.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

21 

 

 

Tafla 2 Fæðuinnihald krufinna fugla. Fjöldi einstaklinga er sýndur í heiti tegundar (n). Götungar eru ekki 

reiknaðir inn í hlutfallið. 

 

Tafla 3. Hér sést samanburður á fjölbreytileika í fæðuhópum, annarsvegar úr magaskolun og hinsvegar 

magaskolun ásamt krufðum fuglum ásamt helstu fæðuhópum hverrar tegundar. Fjölbreytileikastuðull Simpson 

(e. Simpsons index) var reiknaður fyrir alla einstaklinga og meðaltal þeirra fundið ásamt staðalfrávikum.  

 

 

Fæða Til staðar

Fjöldi 

fæðuagna Hlutfall Til staðar

Fjöldi 

fæðuagna Hlutfall Til staðar

Fjöldi 

fæðuagna Hlutfall

Burstaormar 9 56 26,6% 2 40 47,1% 1 112 98,2%

   Fjöruskerar 2 2 1,0% 0 0 0% 0 0 0%

Ánar 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

Krabbadýr 1 1 0,8% 4 5 5,0% 0 0 0%

   Marflær 1 1 0,8% 2 3 4,0% 0 0 0%

   Krabbaflær 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

   Sækóngulær 0 0 0% 1 1 1,0% 0 0 0%

Lindýr 2 2 4,1% 3 6 7,0% 0 0 0%

   Samlokur 0 0 0% 1 1 1,0% 0 0 0%

   Sniglar 2 2 4,1% 2 5 6,0% 0 0 0%

Skordýr 5 105 67,1% 5 32 35,0% 0 0 1,0%

   Bjöllur 1 48 31,0% 0 0 0% 0 0 0%

   Tvívængjur 3 41 26,5% 3 10 9,0% 0 0 1,0%

     Þangflugulirfur 0 0 0% 2 22 26,0% 0 0 0%

   Æðvængjur 1 16 10,3% 0 0 0% 0 0 0%

Götungar 1 25 - 1 20 - 0 0 -

Mosadýr 1 1 0,8% 1 2 2,0% 1 1 1,0%

Mítlar 0 0 0% 1 3 4,0% 0 0 0%

Sanderla (n=9) Sandlóa (n=2) Tildra (n=1)
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3.4 Stöðugar samsætur 

Niðurstöður stöðugra samsæta fyrir fugla og hryggleysingja má sjá í töflu 4 og 5. 

Staðalfrávik voru reiknuð ásamt bili samsætanna. Hryggleysingjar í fjörum náðu frá -19 upp 

í -13,5 í kolefni og frá 6,7 upp í 12,9 í köfnunarefni (tafla 4). Fjöruskeri var áberandi hæstur 

í köfnunarefni. Þangdoppa og klettadoppa voru hæstar í kolefni. Þangflugulirfa var lægst í 

köfnunarefni og féll ekki á sama stað og þangfluga (tvívængja) sem kom á óvart. Samkvæmt 

þessu skiptust tegundir upp í hópa sem sköruðust í flestum tilvikum. Samsætur fugla féllu 

ekki vel að samsætum hryggleysingja.  

Tafla 4. Stöðugar samsætur í vefjum hryggleysingja. Taflan sýnir meðatöl δ13C og δ15N (‰), ± staðalfrávik og 

á hvaða bili gildin voru. Einstaka tegund hafði litla einstaklinga í sýnunum og voru því greindir saman sem 

vegin dreifni (e. pooled sample). 

 

Tafla 5. Stöðugar samsætur úr blóðvökva fugla. Taflan sýnir meðaltöl δ13C og δ15N (‰), ± staðalfrávik og á 

hvaða bili gildin voru. 

 

Tafla 5 sýnir dreifingu stöðugra samsæta fyrir hverja og eina vaðfuglategund. Öll 

vaðfuglagildi borin saman við líklega fæðuhópa má sjá á mynd 5. Myndir 6–15 sýna 

samsætugildi hverrar vaðfuglategundar við gildi líklegra fæðuhópa, en fæðuhóparnir voru 

áætlaðir út frá niðurstöðum magaskolunar, þá má sömuleiðis sjá mikilvægi hverrar 

fæðutegundar af þeim fæðuhópum sem voru taldir til helstu fæðu hverrar fuglategundar. 

Vaðfuglarnir voru misdreifðir í gildum sem segir til um sérhæfingu þeirra. 

Sanderla (n=8) 

Dreifing samsætugilda hjá sanderlu var ekki mikil (SD: C=0,4 N=0,6) og virtust þær allar 

éta svipaða fæðu. Mikilvægasta fæðan var þangfluga og burstaormurinn Capitella capitata.  

δ13C δ13C bil δ15N δ15N bil n

Sanderla -19,2 ± 0,4 -19,6 til -17,8 12,1 ± 0,6 11,1 til 12,9 8

Tildra -18,1 ± 0,7 -19,2 til -17,2 11,9 ± 0,4 11,6 til 12,6 8

Sandlóa -19,0 ± 1,1 -20,3 til -17,4 11,8 ± 0,8 11,0 til 13,0 6

Rauðbrystingur -17,8 - 16,2 - 1

Lóuþræll -17,2 ± 1,3 -18,1 til -16,3 12,7 ± 0,6 12,3 til 13,3 2
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Tildra (n=8) 

Kolefnisgildi tildru dreifðust frekar vítt (SD=0,7) meðan köfnunarefni var undir meðallagi 

(SD=0,4) borið saman við hinar tegundirnar. Helsta fæða tildru virtist vera úr uppreknu 

þangi, þ.e. ánar, þangflugur og þangflugulirfur virtust mikilvægasta fæðan en fjörufló fylgdi 

fast á eftir.  

Sandlóa (n=6) 

Kolefnisgildi sandlóu voru dreifð (SD=1,1) og mest dreifing köfnunarefnis (SD=0,8) borið 

saman við hinar vaðfuglategundirnar. Helsta fæðan var þangflugur en annað var frekar jafnt 

að frátöldum fjöruskeranum sem virtist ekki vera mikilvæg fæða samkvæmt stöðugum 

samsætum.  

Rauðbrystingur (n=1) 

Eini rauðbrystingurinn hafði hátt kolefnisgildi en gríðarlega hátt köfnunarefnisgildi borið 

saman við aðrar tegundir. Hans helsta fæða var greinilega þangdoppa en þar á eftir kom 

þangfluga.  

Lóuþræll (n=2) 

Lóuþrælarnir sem einungis voru tveir höfðu mismunandi kolefnissamsætu ásamt því að hafa 

báðir frekar há gildi miðað við aðra vaðfugla. Köfnunarefnisgildi þeirra voru yfir meðallagi. 

 

 

Mynd 5. Stöðugar samsætur úr blóðvökva (plasma) fugla ásamt hryggleysingjum fjörunnar (± staðalfrávik). 

Hér sjást fæðutegundir merktar með litum. Fuglum eru skipt niður í hópa. Fæðuhópar eru fengnir frá 

meðaltölum ásamt staðalfráviki, byggt á trópískum stuðlum sem fengnir voru frá Post. (2004). 
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Mynd 6. Stöðugar samsætur úr blóðvökva sanderla ásamt helstu fæðuhópum úr magadælingum (± 

staðalfrávik). Sanderlurnar er merktar með hringjum. Fæðuhópar eru fengnir frá meðaltölum ásamt 

staðalfráviki, byggt á trópískum stuðlum sem fengnir voru frá Post. (2004). 

 

Mynd 7. Boxplottið sýnir hlutfall fæðuhópa hjá sanderlu út frá meðaltölum og blendilíkani. Box og öryggismörk 

sýna 25 og 75 ásamt 5 og 95 prósentumörk.  
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Mynd 8. Stöðugar samsætur úr blóðvökva tildra ásamt helstu fæðuhópum (± staðalfrávik). Tildrunar eru 

merktar með hringjum. Fæðuhópar eru fengnir frá meðaltölum ásamt staðalfráviki, byggt á trópískum stuðlum 

sem fengnir voru frá Post. (2004). 

 

Mynd 9 Boxplottið sýnir hlutfall fæðuhópa hjá tildru út frá meðaltölum og blendilíkani. Box og öryggismörk 

sýna 25 og 75 ásamt 5 og 95 prósentumörk.  
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Mynd 10. Stöðugar samsætur úr blóðvökva sandlóa ásamt helstu fæðuhópum (± staðalfrávik). Sandlóurnar 

eru merktar með hringjum. Fæðuhópar eru fengnir frá meðaltölum ásamt staðalfráviki, byggt á trópískum 

stuðlum sem fengnir voru frá Post. (2004). 

 

Mynd 11. Boxplottið sýnir hlutfall fæðuhópa hjá sandlóu út frá meðaltölum og blendilíkani. Box og 

öryggismörk sýna 25 og 75 ásamt 5 og 95 prósentumörk.  
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Mynd 12. Stöðugar samsætur úr blóðvökva rauðbrystings ásamt helstu fæðuhópum (± staðalfrávik). 

Fæðutegundir voru valdar út frá þeim fæðuhópum sem fundust í mögum rauðbrystinga. Rauðbrystingurinn er 

merktur með hring. Fæðuhópar eru fengnir frá meðaltölum ásamt staðalfráviki, byggt á trópískum stuðlum 

sem fengnir voru frá Post. (2004). 

 

Mynd 13 Boxplottið sýnir hlutfall fæðuhópa hjá rauðbrystingi út frá meðaltölum og blendilíkani. Box og 

öryggismörk sýna 25 og 75 ásamt 5 og 95 prósentumörk.  
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Mynd 14. Stöðugar samsætur úr blóðvökva lóuþræla ásamt helstu fæðuhópum (± staðalfrávik). Fæðutegundir 

voru valdar út frá þeim fæðuhópum sem fundust í mögum lóuþræla. Lóuþrælarnir eru merktir með hringjum. 

Fæðuhópar eru fengnir frá meðaltölum ásamt staðalfráviki, byggt á trópískum stuðlum sem fengnir voru frá 

Post. (2004). 

 

 

Mynd 15. Boxplottið sýnir hlutfall fæðuhópa hjá lóuþræl út frá meðaltölum og blendilíkani. Box og 

öryggismörk sýna 25 og 75 ásamt 5 og 95 prósentumörk.   
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4 Umræður 

4.1 Magaskolun 

Lítið sem ekkert var vitað um fæðu sanderlu á Íslandi fyrir þessa rannsókn. Ef skoðuð er 

fæða frá vetrarsvæðum (mynd 1) þá sést að tegundin er ósérhæfð og fæða er fjölbreytt: 

burstaormar, lindýr, krabbadýr og skordýr. Þetta er í samræmi við það sem fannst í mögum 

sanderla í þessari rannsókn þar sem mikill breytileiki var í mögum þeirra ásamt því að 

burstaormar og skordýr var helsta fæða. Tafla 1 sýnir að þær éta úr fjölbreyttum fæðuhópum 

en fæða úr uppreknu þangi var mest áberandi en burstaormar og mikið magn götunga fannst 

sem talið er að hafi verið tekið upp í flæðamálinu. Áhugavert var að engin samloka fannst í 

mögum sanderla eða tildra.  

Í fyrirliggjandi þekkingu krufinna fugla (mynd 3) sést að tildrur átu aðallega marflær, 

hrúðurkarla og þangflugur. Þetta er sambærileg fæða og finnst á vetrarstöðvum. Þar sækja 

þær í fjölbreytta fæðu en krabbadýr svo sem hrúðurkarlar, bogkrabbar og marflær eru 

algengasta fæðan ásamt lindýrum í einhverju magni (mynd 1). Í rannsókn Arnþórs 

Garðarssonar o.fl. (1980) er sérstaklega tekið fram að líklegast séu þangflugulirfur 

mikilvægasta fæða tildrunnar á Íslandi á fari en það er í samræmi við niðurstöður þessarar 

rannsóknar (Tafla 1) þar sem helsta fæða eru þangflugur og þangflugulirfur þrátt fyrir hraða 

meltingu og töluverðan tíma frá veiðum að magaskolun. Breytileikinn í fæðuvali var ekki 

jafn hár og talið var. Samkvæmt fjölbreytileikastuðli Simpson var tildran álíka fjölbreytt í 

fæðuvali og rauðbrystingur samkvæmt magaskoli. Þær virtust aðallega sækja í þangflugur 

og þangflugulirfur en einstaka fuglar höfðu töluvert magn af sniglaleifum, og ein krufða 

tildran jafnframt af ánum, og því hafa einstaklingarnir líklegast einbeitt sér að þeirri fæðu 

áður en þeir voru veiddir. Frekari rannsóknir þyrfti til að átta sig á því hvort sérhæfing 

einstaklingsins að ákveðinni fæðu eigi sér stað eða hvort þeir sæki í mismunandi fæðu á 

mismunandi tíma og veiðiaðferðin sé því að endurspegla hvað þeir voru að éta á þessari 

stundu. Þessar niðurstöður varðandi sérhæfingu eru ekki í samræmi við fyrirliggjandi 

þekkingu frá vetrarsvæðum. Lítið var um krabbadýr í einstaklingum þessarar rannsóknar 

sem er þvert á það sem sést hefur hjá tildru á vetrarstöðvum og í fyrri rannsóknum frá Íslandi. 

Sækni tildra í þangflugur og lirfur þeirra í uppreknu þangi var þekkt frá fyrri rannsóknum 

frá vetrarstöðvum sem og frá Íslandi. 

Af þeim fáu sandlóum sem náðust (n=5) fyrir magaskolun fannst lítið af fæðu að frátöldum 

einum einstaklingi sem innihélt 10 kjálka úr fjöruskera. Þess ber þó að geta að kjálkar 

fjöruskera varðveitast vel í meltingarfærum fugla og sjást því betur en flestir aðrir ormar.  

Fæða rauðbrystinga út frá magainnihaldi lifandi fugla var áþekk því sem hefur komið fram 

í fyrri rannsóknum. Skeldýr, samlokur og sniglar, virðist vera helsta fæða fuglanna erlendis 

(mynd 1). Fjölbreytileikastuðull sýnir að rauðbrystingurinn er ekki fjölbreyttur í fæðuvali 

(tafla 3) en þangdoppur voru í mestum fjölda í þessari rannsókn, á meðan kræklingur og 

þangdoppur voru helsta fæða í fyrri rannsóknum (Alerstam o.fl., 1992; Arnþór Garðarsson 

og Ólafur K. Nielsen, 1989). Líklegast er þetta vegna þess að fyrri rannsóknir voru 

framkvæmdar nærri þekktum kræklingaríkum stöðum en lítið er um kræklingabreiður í 

nágrenni við sýnatökustaði í Sandgerði (Agnar Ingólfsson, 2006). Fyrirliggjandi þekking 

(Agnar Ingólfsson, 2006) og forrannsókn á sýnatökusvæðinu (Sölvi Rúnar Vignisson, óbirt 

gögn) sýnir að samlokur eru ekki algengur hópur hryggleysingja í fjörum á nálægum 

sýnatökusvæðum meðan þangdoppur eru algengar.  
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Af því litla sem fannst í lóuþrælunum sjö voru marflær, tvívængjur og ánar. Lítil sérhæfing 

virtist vera að ákveðinni fæðu líkt og á vetrarstöðvum (mynd 1) þar sem þeir sóttu aðallega 

í burstaorma og snigla. Þeir voru frekar áþekkir þeim lóuþrælum sem hafa verið kannaðir á 

Íslandi en þar voru flugur og marflær helsta fæða þeirra (mynd 3). Mikið var um ógreindar 

fæðuleifar í mögum þeirra svo smávaxnir burstaormar, ánar og jafnvel þangflugulirfur geta 

hafa verið of meltir fyrir magaskolun en þeir virtust ekki sækja í snigla líkt og erlendis (mynd 

1).  

Götungar voru áberandi í sýnum. Þeir voru í fyrstu ekki taldir vegna þess að þeir voru ekki 

taldir líkleg fæða vegna þess hve smáir þeir eru og því einungis tekið fram ef þeir voru til 

staðar. Þeir voru í öllum tegundum fugla og í miklu magni í sumum einstaklingum án þess 

þó að mikið væri af sandi í fuglunum, og því virtist sem þeir væru valdir sem fæða. Ekki er 

hægt að greina sérstaklega frá þessum niðurstöðum en áhugavert væri að skoða þetta nánar 

með frekari rannsóknum.  

Vaðfuglar voru veiddir með fallbyssuneti rétt eftir háflóð. Vaðfuglar safnast oft saman í hópa 

á háflóði og hvíla sig. Eftir háflóð fara þeir í fæðuleit í flóðamörkum eða í þangi og hafa því 

ekki verið lengi í fæðuleit þegar þeir eru veiddir. Það bendir til þess að matið á helstu 

fæðutegundum gæti verið skekkt ef einungis er veitt rétt eftir háflóð. Þar að auki eru líkur á 

því að magar fuglanna séu í raun tómir eftir háflóð vegna þess að fuglar nýta oft háflóð til 

hvíldar (e. roosting) og meltingar. Magaskolun sem framkvæmd var á fuglum sem veiddir 

voru á lágfjöru með mistnetum sýndi að í 80% tilvika var greinanleg fæða í mögum (Martin 

og Hockey, 1993). Í þessari rannsókn voru aðeins 35% fugla með greinanlega fæðu í mögum 

þó svo að um 62% fugla hafði ógreinanlegar fæðuleifar. Líklega er þetta vegna hraða 

meltingar og þeim tíma sem líður frá því að fugl er tekinn úr neti þar til hann er skolaður. 

Lifjeld (1983) hætti að geta greint tvívængjulirfur sem greinanlegan fæðuhóp sem lóuþrælar 

voru búnir að éta 40 mínútum eftir átu. Flest öll magasýni í þeirri rannsókn voru tekin 40 

mínútum eftir að fuglarnir hættu að éta. Líkur eru á að ein af mikilvægari fæðu vaðfugla á 

Rosmhvalanesi (á vestanverðum Reykjanesskaga) á fartíma sé þangflugulirfa (Reneerkens 

o.fl., 2009). Það gæti útskýrt stóran hluta ógreindra vefjaleifa sem fundust í maga þessara 

fugla. Niðurbrot fæðu í meltingarkerfi fugla getur verið ört og sem dæmi fóru 100% marflóa, 

82% snigla og 24% tvívængjulirfa í gegnum fóarnið í bláönd (Anas discors) á aðeins 20 

mínútum samkvæmt rannsókn Swanson og Bartonek (1970). Í vaðfuglum getur þetta ferli 

jafnvel tekið styttri tíma. Í rauðbrystingum geta lindýr farið í gegnum allt meltingarkerfið á 

24.8 (±11,6) mín. Aðeins vélindað og maginn var tæmdur í þeirri rannsókn sem er ekki nema 

um 8 af 60 cm meltingarkerfis rauðbrystings sem er þó líklega sá hluti sem geymir heillegar 

fæðuagnir. Heildar meltingartími leiruskera í efjutítu (Limicola falcinellus) í haldi var aðeins 

um 17–25 mín (Verkuil, 1996). Því bendir allt til þess að skekkja sé í átt að harðmeltanlegri 

fæðu.  

4.2 Maga- og þarmainnihald úr fuglshræjum 

Maga- og þarmainnihald dauðu fuglanna var svipað og magainnihald lifandi fugla. Í flestum 

tilvikum var ákveðinn fæðuhópur í miklu magni í sama einstaklingi sem bendir til þess að 

þeir hafi verið að leita uppi tegundir í háum þéttleika og étið mikið magn af þeim tegundum. 

Áhugavert var að sjá að burstaormar voru í mestum fjölda og fundust í flestum fuglanna og 

þess ber að geta að margir ormanna voru illa farnir og því er fjöldinn líklega vanmetinn hjá 
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öllum tegundum. Fæðan var þó bæði greinilegri og í meira magni ef borið er saman við 

magaskolsaðferðina. 

Fæða úr krufðum sanderlum var svipuð og úr magaskolsaðferð. Þangflugur virðast verða 

frekar fyrir valinu en þangflugulirfur. Burstaormarnir voru efst á lista úr dauðum fuglum en 

aðeins 4 burstaormar fundust í mögum lifandi sanderla. Það gæti útskýrst af hraðri meltingu 

á mjúkum fæðuvef meðan heilar flugur hafa sterkari stoðgrind sem sést frekar í greiningum 

á magainnihaldi.  

Dauðar sandlóur í þessari rannsókn voru einungis tvær en átu úr 11 dýrahópum. Mikill 

breytileiki var í fæðunni og var hún ýmist mjúk eða hörð en hörðu fæðuagnirnar voru allar 

smáar. Þetta var mesti breytileiki sem sást hjá fuglategundunum samkvæmt magainnihaldi 

lifandi og dauðra fugla (tafla 3). Lítið var af fæðu í magasýnum lifandi fugla og því er til 

lítils að bera þau gögn saman en báðar aðferðir benda til þess að burstaormar og 

þangflugulirfur séu mikilvæg fæða sandlóunnar. Þessi mikli breytileiki er því sambærilegur 

því sem fannst hjá sandlóum sem skotnar voru í Önundafirði en helstu fæðuhópar þar voru 

tvívængjur, marflær og svo burstaormar (Arnþór Garðarsson o.fl., 1980).  

Eina dauða tildran í þessari rannsókn virtist aðallega hafa étið burstaorma sem er ólíkt 

fyrirliggjandi þekkingu og er heldur ekki í samræmi við þær niðurstöður sem fengust úr 

skoluðum mögum. Þetta er þó aðeins einn einstaklingur sem endurspeglar ekki fæðu 

tegundarinnar í heild heldur er þetta dæmi um þetta tiltekna fæðuval tegundarinnar. Ekki 

reyndist hægt að greina hvaða burstaormar þetta voru en langir liðskiptir ormar sáust í miklu 

magni og ekki er hægt að útiloka að þar hafi verið bland af burstaormum og ánum.  

Allir fuglarnir (nema einn) voru veiddir á háflóði og endurspegla því aðeins fæðuna sem var 

étin fyrir og á háflóði. Enginn dauðu fuglanna drapst á sama föngunardegi og dreifðust þeir 

því á margar fanganir. Fyrri þekking á fæðu vaðfugla byggir að miklu leyti á skotnum fuglum 

hér á Íslandi og þeir fuglar geta hafa verið skotnir á öðrum tíma svo samanburður er ekki 

endilega eins og best verður á kosið. Aðferð sú þar sem fuglar eru skotnir hefur verið 

gagnrýnd þó svo að fuglinn drepist strax og stuttur tími líði frá því að fuglinn hættir að éta 

þar til hann er dauður. Þessi gagnrýni á sér stað vegna þess að meltingartími (að fara í 

gegnum allt meltingarkerfið) fæðu með mjúkan vef getur verið niður í 1–3 mínútur og tíminn 

sem líður frá því að fara í gegnum vélinda og maga áður en mjúka fæðan er mulin niður í 

fóarninu er einungis talinn í sekúndum getur hlutfall mjúkrar fæðu því verið skekkt fyrir 

skotna fugla. Pienkowski o.fl. (1984) tala um að vandamál geti komið upp við rannsóknir á 

fæðu skotinna vaðfugla þar sem melting þeirra er hröð. Swanson og Bartonek (1970) vöruðu 

við því að bláöndin melti fæðu með mjúkan vef um leið og fæðan væri étin og því væri hún 

ekki vel greinanleg úr vélinda og maga úr skotnum fuglum. Af þeim fuglum sem skotnir 

voru í Önundafirði, Grafarvogi og Skarðsfirði sást að fáir fuglar höfðu étið ána, 

þangflugulirfur eða burstaorma sem hafa lítið af hörðum stoðvef (allir nema skerar) (Arnþór 

Garðarsson og Ólafur K. Nielsen, 1989; Arnþór Garðarsson o.fl., 1980; Agnar Ingólfsson, 

1980).  

Í rannsókn Agnars Ingólfssonar (1980) í Skarðsfirði voru 5 lóuþrælar skotnir á tveimur 

stöðum að vori. Á báðum stöðum voru fuglahópar í þéttum hnapp að éta ört sem virtist vera 

vegna blettóttrar útbreiðslu smádýrategunda innan leirusvæða. Þá er tekið sérstaklega fram 

að lítil fæða var í fuglunum og mikið melt í öllum mögum og telur höfundur að það sé vegna 

þess að fæðuframboð hafi verið með minna móti. Ef skoðuð eru sýni tekin úr leirum Hafnar 

og Flóa að hausti sama árs sést að smádýrin sem hafa hæstan þéttleika eru flest ormar 
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einungis með mjúkan vef, þ.e. þráðormar (Nematoda), ánar, lónaþreifill (Pygospio elegans) 

og mottumaðkur (Fabricia sabella).  

Ítarleg rannsókn á fæðusvæði vaðfugla í Önundarfirði var framkvæmd 1980. Ef skoðaðar 

eru fæðuagnir skotinna fugla í Önundarfirði má sjá að flestar tegundir sem finnast í mögum 

allra fuglategunda eru með harðan vef sem endist lengur í mögum fuglanna. Aðeins ein 

heiðlóa af fimm hafði ánamaðk (Lumbricidae) í koki. Höfundar áætla samt að ánamaðkur 

hafi verið helsta fæða heiðlóa vegna þess að plöntuleifar sem voru sennilega upprunar úr 

mögum ánamaðka fundust í fóörnum fuglanna. Það bendir til þess að ánar og burstaormar 

séu það fljótir að meltast að bjögun geti átt sér stað gagnvart mjúkum fæðuhópum. Tildrur 

voru sömuleiðis fimm og fæða þeirra var aðallega marflær, hrúðurkarlar og mýlirfur. Þar 

taka höfundar þó fram að sennilega séu þangflugur mikilvægasta fæða tildrunnar á ferð sinni 

um Ísland (Arnþór Garðarsson o.fl., 1980). 

Við samanburð á gögnum um tegundir í setfjöru og hvaða tegundir finnast í maga fuglanna 

á Vestfjörðum, sést að dýr sem einungis hafa mjúkan vef virðast vera í hærra hlutfalli í seti 

en koma takmarkað fyrir í mögum fuglanna. Það má því velta upp þeirri spurningu hvort 

fæðan sjáist yfir höfuð í mögum þessara fugla eins og sást í greinum Lifjeld (1983), Swanson 

og Bartonek (1970) og Pienkowski o.fl. (1984).  

4.3 Stöðugar samsætur 

4.3.1 Samsætur fæðu 

Mikill munur var á því hve mikill breytileiki var innan tegunda bæði í samsætum kolefnis 

og köfnunarefnis. Einungis tvær fæðutegundir teljast til rándýra en það voru fjöruskeri og 

bogkrabbi Carcinus maenas en þær skáru sig frá öðrum tegundum hryggleysingja að 

frátaldri þanglús. Skýring á nokkrum háum gildum þanglúsarinnar gæti verið að það þekkist 

að þær eru rándýr á öðrum tegundum svo sem rykmýi (Brown o.fl., 2013). Skrapararnir 

þangdoppa og klettadoppa lenda á svipuðum stað en breytileikinn í gildum þangdoppu var 

mikill. Það er ekki í samræmi við þekkt gildi doppa frá Íslandi (mynd 16) (María 

Steinarsdóttir o.fl., 2009). Dýr úr uppreknu þangi virðast öll lenda frekar neðarlega í 

samsætum köfnunarefnis en lenda flest á svipuðum stað og flestar aðrar tegundir í kolefni. 

Áhugavert er að sjá hversu mikill munur er á þangflugulirfum borið saman við þangflugur. 

Nokkrar tegundir eru ekki sýndar með öryggismörkum vegna þess að þau sýni eru samsett 

af mörgum einstaklingum. Hver einstaklingur náði ekki upp í rétt magn fyrir 

samsætugreiningu og því voru margir settir saman og eitt gildi tekið. Eftiráhyggja sýnir að 

líklegast hefði verið betra að taka nokkra einstaklinga þeirra tegunda sem hópaðar voru 

saman (pooled) og safna upp í mælanlegt magn í aðskilin sýni þannig að hægt væri að fá 

vitneskju um breytileika í dýrahópunum. Sýni úr þessari rannsókn voru ekki fituhreinsuð en 

hlutfall þyngri samsæta er lægra í fitu borið saman við t.d. prótein og því lenda kolefnisgildin 

neðar þegar fitan er ekki fjarlægð (Tarroux o.fl., 2010). Þetta getur valdið skekkju í 

fæðugögnum en til að koma í veg fyrir það þarf að fjarlægja fitu úr fæðuhópum eða vefjum 

dýra áður en hlutfallið er greint (Tarroux o.fl., 2010). Þar sem stærstur hluti samsæta í blóði 

og fjöðrum fugla (>95%) er úr próteinum ætti fita ekki að skipta jafn miklu máli í blóði fugla 

(Stuart Bearhop o.fl., 2002). Þess ber þó að geta að fitulosun getur skekkt samsætuhlutfall 

vegna mismunandi efnaferla í mismunandi vefjum og tegundum dýra (Logan o.fl., 2008). 

Ásamt því getur fitulosun haft áhrif á hlutfall köfnunarefnis en til að staðla gildin og minnka 

breytileikann þyrfti að framkvæma mælingar með og án fitulosunar fyrir alla vefi sem er 
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bæði tímafrekt og kostnaðarsamt (Murry o.fl., 2006). Líklegast hefði verið best að fjarlægja 

fitu úr fæðuhópum þessarar rannsóknar þar sem sumar fæðuagnir gætu innihaldið hátt 

hlutfall fitu. Það ætti samt að ýta fæðuhópum hærra og þar af leiðandi fjær vaðfuglunum í 

gildum og útskýrir því ekki þennan mikla mun á fæðu og fuglum. 

 

Mynd 16. Myndin sýnir gildi stöðugra samsæta kolefnis og köfnunarefnis í hryggleysingjum úr fjörum borið 

saman við þau gildi sem fengust á Reykjanesskaga (María Steinarsdóttir o.fl., 2009). Tegundir fimm 

hryggleysingja koma fram í báðum rannsóknum. Örvar eru settar inn á myndina til að sýna hve breytileg gildin 

eru. Farið er frá fyrri samsætugildum yfir á samsætur í þessari rannsókn. Staðalfrávik eru á flestum punktum 

ásamt því að reiknuð var fylgni milli sömu tegunda (R2). 
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Mynd 17. Myndin sýnir gildi stöðugra samsæta kolefnis og köfnunarefnis í hryggleysingjum úr fjörum borið 

saman við þau gildi sem fengust í fjöru við Garðskagavita á Reykjanesskaga (Jouta o.fl., 2017). Tegundir 

þriggja hryggleysingja koma fram í báðum rannsóknum. Örvar eru settar inn á myndina til þess að sýna hve 

breytileg gildin eru. Farið er frá fyrri samsætugildum yfir á samsætur þessarar rannsóknar. Staðalfrávik eru 

á flestum punktum ásamt því að reiknuð var fylgni milli sömu tegunda (R2). 

Þegar niðurstöðurnar eru bornar saman við fyrirliggjandi þekkingu vakna upp margar 

spurningar. Lítil fylgni er í samsætugildum hryggleysingja ef bornar eru saman þær tegundir 

sem finnast bæði í gögnum Maríu Steinarsdóttur o.fl. (2009) (mynd 16) og gögnum þessarar 

rannsóknar, δ13C var með R2=0,025 og δ15N R2=0,133. Töluvert hærri fylgni var við gögn 

Jouta o.fl. (2017) (mynd 17) þar sem δ13C hafði R2=0,930 og δ15N var R2=0,598. Ef 

skoðaðar eru myndir 16 og 17 sést að lítið samræmi er milli tegunda frá hvorri rannsókn 

fyrir sig sem kemur í raun ekki á óvart þar sem sömu dýr eru oft ekki samanburðarhæf milli 

ára, árstíða né svæða en það sem er áhugavert er að uppröðun tegundanna innan rannsókna 

er ólík milli allra rannsókna. Ekki var tekið tillit til hvar í fjörunni ákveðnar tegundir voru 

teknar en gildi geta verið mismunandi eftir því hvort dýrin eru ofarlega eða neðarlega í fjöru 

(María Steinarsdóttir o.fl., 2009). Það virðist sem mikill breytileiki sé í samsætum tegunda 

innan fjörunnar, bæði er breytileiki innan fjöru og innan tegunda. Þetta er ekki eins og best 

verður á kosið til þess að átta sig á fæðuvef fjörunnar og áhrif hans á fuglastofna á leið um 

Ísland. Gildin þyrftu að vera meira afgerandi svo hægt sé að draga skýrar ályktanir.  

4.3.2 Samsætur vaðfugla 

Út frá niðurstöðum stöðugra samsæta sést að mikilvægasta fæða rauðbrystingsins er 

þangdoppur (mynd 13) sem er í samræmi við magainnihald (tafla 1). Fyrirliggjandi þekking 

bendir til þess að kræklingur sé mikilvæg fæða á Íslandi en hún er síður til staðar á 

Reykjanesskaga (Agnar Ingólfsson, 2006).  

Á mynd 9 sést að mikilvægustu fæðuhópar tildrunnar koma allir úr uppreknu þangi að 

frátöldum fjöruflóm. Það bendir til þess að upprekið þang spili mikilvægt hlutverk sem 
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fæðusvæði tildrunnar. Fjöruflær sáust ekki í magainnihaldi tildrunnar (tafla 1) en svo virðist 

sem þetta sé mikilvægari hópur en t.d. þangdoppur og fjöruskerar sem sáust í magainnihaldi.  

Dreifing sanderlugildanna var lítil og því líklegt að allir einstaklingar hafi innbyrt svipaða 

fæðu. Gildin sem fengust fyrir tildruna voru örlítið breytilegri en hjá sanderlunni sem bendir 

til meiri breytileika í fæðuvali en það er ekki í samræmi við breytileika úr magainnihaldi. 

Sandlóan var með mestu dreifinguna af þeim tegundum sem höfðu sex eða fleiri blóðsýni og 

greinilegur einstaklingsmunur var í fæðuvali eins og sést í töflu 5 og mynd 10. Flest 

kolefnisgildi fugla eru neðar en við mátti búast frá fæðugildum svo líklega vantar einhvern 

fæðuhóp inn í myndina og gæti það haft töluverð áhrif á lokaniðurstöðu. 

Sanderlan var að meðaltali lægst í samsætum kolefnis en með minnsta breytileikann sem 

bendir til þess að hún sé að velja tegundir sem eru lágar í kolefni. Burstaormurinn Capitella 

capitata var lægstur allra fæðutegunda í kolefnissamsætu en burstaormar voru mikilvæg 

fæða sanderla samkvæmt magainnihaldi (Tafla 1 og 2) ásamt þangflugu. Fleiri fæðutegundir 

fundust í mögum lifandi sanderla borið saman við tildrur þó að fleiri sýni hefðu fengist úr 

tildrum. Breytileiki dauðra sanderla er þó minni en úr dauðum sandlóum þrátt fyrir að 

einstaklingar hafi verið fleiri. Sanderla var á stærra bili í kolefni en tildra sem er í samræmi 

við breytileikan samkvæmt breytileikastuðli fengnum frá fæðugreiningum úr magaskolun 

(tafla 3). 

Samkvæmt staðalfrávikum eru tildrurnar næst á eftir sandlóunni í breytileika δ13C. Það er 

ekki í samræmi við breytileikastuðul úr magaskolun (tafla 3) en ef horft er til fyrirliggjandi 

þekkingar þá át tildran úr 7 fæðuhópum sem er yfir meðaltali. Gögn frá Evrópu benda þó til 

þess að tildran éti fjölbreytta fæðu og sé með mikla aðlögunarhæfni í fæðuvali (Fuller, 2003) 

og því kom á óvart að breytileikinn væri minni en hjá sandlóu og jafnframt lítill úr 

magainnihaldi tildrunnar. Samsætugildi tildrunnar féllu ágætlega að líklegum fæðuhópum 

þrátt fyrir að sýna lág kolefnisgildi. Ef skoðað er hlutfall fæðuhópa sem líklega voru helsta 

fæða tildrunnar (mynd 9) sést að fæðuhópar úr uppreknu þangi falla einna best að þeim ásamt 

marflóm og bendir til þess að þangbreiður séu mikilvægt fæðusvæði fyrir tildruna en 

greinilegt að upprekið þang spilar þar enn mikilvægara hlutverk fyrir tildru á fari. Eins og 

áður hefur komið fram kom á óvart að ekki fundust neinar marflær í mögum tildra en það 

gæti útskýrst af því hvenær fuglarnir eru handsamaðir þar sem þeir hafa líklega verið búnir 

að éta í uppreknu þangi á háflóði í stað þangbreiðanna í lægri flóðastöðu.  

Sandlóurnar sýndu stærsta bilið (range) bæði í δ13C og δ15N úr fæðu frá þessum 

einstaklingum. Þetta er í samræmi við fyrirliggjandi þekkingu eins og sást í Önundarfirði þar 

sem sandlóur átu dýr úr 9 fæðuhópum sem var mest allra fugla (Arnþór Garðarsson o.fl., 

1980) og þetta er sömuleiðis í samræmi við fæðuinnihald krufinna fugla og frá 

fjölbreytileikastuðli fengnum úr magainnihaldi ( 

 

Tafla 2 og tafla 3). Fæðuinnihald í mögum lifandi sandlóa endurspeglaði ekki þennan 

breytileika í fæðu en það náðust einungis fimm magasýni úr sandlóum og þar af ein með 

greinanlega fæðuhópa. Ef skoðaðar eru myndir 10 og 11 sést að fjöruskerinn fellur langt frá 

gildum sandlóunnar og er ekki talinn til mikilvægustu fæðu hennar sem kom á óvart enda 

talin líkleg fæða sandlóunnar. Samkvæmt stöðugum samsætum var öll fæða sem talin var 

vera fæða sandlóunnar svipað mikilvæg nema fjöruskerinn sem var álitinn minnst 
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mikilvægur. Þær niðurstöður eru ekki í samræmi við magaskolun og fyrirliggjandi þekkingu. 

Líkt og hjá öðrum tegundum þá falla flest gildin neðar í kolefni en fæðan. 

Aðeins eitt gildi náðist fyrir stöðugar samsætur rauðbrystings en það gildi var mikið hærra í 

köfnunarefni í samanburði við hina vaðfuglana. Ekki var hægt að útskýra þessi gildi í 

stöðugum samsætum en velta má upp þeirri spurningu hvort fuglinn hafi verið nýkominn til 

landsins og hafði því gildi frá vetrarstöðvum eða hvort líkamlegt ástand fuglsins hafi haft 

áhrif á stöðugar samsætur blóðvökvans (Van Gils og Salem, 2015). Þá gæti verið að þar 

vanti fæðuhóp inn í sem væri þá mun hærri í köfnunarefni. Mikilvægasta fæða metin úr 

blendilíkani voru greinilega þangdoppur en það er í samræmi við magainnihald. Þar sem 

aðeins einn einstaklingur náðist var ekki hægt að meta breytileika út frá staðalfrávikum en 

breytileikastuðull magainnihalds (tafla 3) sýnir að lítill breytileiki var í fæðu rauðbrystinga 

sem var í samræmi við vetrarsvæði. 

Gildi lóuþrælanna tveggja lágu töluvert frá hvoru öðru sem benti til þess að þeir væru ekki 

að éta sambærilega fæðu og enginn einn fæðuhópur virtist mikilvægastur í fæðuvali þeirra 

(mynd 15). Það bendir til þess að ekki sé fæðusérhæfing hjá lóuþrælum á fari. Annar 

lóuþrællinn var hæstur í kolefni en féll frekar langt frá hinum lóuþrælnum sem féll á svipaðan 

stað og tildrurnar. Þeir höfðu áþekk gildi og aðrar tegundir fyrir köfnunarefni en annar þeirra 

féll mitt á milli þangflugulirfu og fjöruskera. Í Önundafirði var lítil fjölbreytni í tegundavali 

og það litla sem náðist úr magainnihaldi lifandi fugla í þessari rannsókn var í samræmi við 

niðurstöðurnar sem fengust fyrir lóuþræla í Önundafirði.  

Á mynd 5 sést hvar fuglarnir flokkast miðað við hryggleysingjana í niðurstöðum á 

greiningum á stöðugum samsætum. Flestir fuglar eru neðar í kolefni og falla því ekki vel að 

fæðuhópunum. Óljóst er hvað veldur þessari dreifingu en flest hryggleysingjasýnin voru 

tekin í Garði 3. júní 2014 en sýni úr fuglum eru tekin um miðjan og fram í lok maí 2013 í 

Sandgerði. Hætt var við að taka sýni úr fjörum í Sandgerði vegna mengunar frá 

fiskvinnslustöð. Ólíklegt er að það sé svo mikill staðbundinn munur milli Sandgerðis og 

Garðs þar sem staðirnir eru opnir fyrir sama hafi og aðeins um 5 km á milli stöðva í beinni 

loftlínu. Kolefni og köfnunarefni ættu að mælast töluvert hærri í fuglum ef fiskvinnslan hefði 

áhrif á gildi fuglanna. Möguleg skýring á því að fuglarnir voru mun neðar en fæðuhóparnir 

í samsætugildum er að það vanti þarna inni fæðuhóp eða hópa sem þá væru mun neðar í 

kolefni. Ekki er vitað hvaða fæðuhópur gæti verið svo neðarlega til þess að hafa slík áhrif á 

allar tegundir en ef horft er til rannsóknar Maríu Steinarsdóttur og félaga (2009) var einungis 

einn hryggleysingi sem gæti verið með svo lágt kolefnisgildi, marflóin fitjafló (Orchestia 

gammarellus) en hún lifir helst á fitjasvæðum og því mjög ólíkleg sem fæða fyrir margar af 

þessum fuglategundum. Eini hópurinn sem fannst í öllum tegundum en var ekki greindur til 

stöðugra samsæta voru götungar. Áhugavert væri að skoða mikilvægi þeirra í fæðu vaðfugla 

á fari. 

Hægt að velta upp þeirri spurningu hvort TEF stuðullinn sé réttur fyrir þessar tegundir. Erfitt 

að að fá slíkan stuðul þar sem það þarf að halda fuglum og skoða upptöku þeirra í tíma til að 

sjá trópíska muninn á samsætugildum fuglanna og fæðu þeirra. Fuglarnir sem skoðaðir voru 

í þessari rannsókn eru undir miklu álagi vegna fars frá vetrarsvæðum yfir á varpstöðvar og 

líkami þeirra að breytast mikið, bæði í þyngd ákveðinna líkamshluta og heildarþyngd. Þetta 

getur haft áhrif á efnauppbyggingu vefja. Rauðbrystingar í haldi höfðu mun hærri TEF stuðul 

heldur en fyrirliggjandi þekking hafði sýnt fram á sem líklega átti sér stað vegna þess að 

fuglarnir voru að missa þyngd yfir rannsóknartímabilið (Van Gils og Salem, 2015). Ekki eru 

til nægar upplýsingar um breytingar á þessum TEF stuðlum þegar fuglar eru undir miklu 
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álagi og því mikilvægt að hafa það í huga þegar gögn um fugla á fari eru túlkuð. Þegar teknir 

eru þrír mismunandi TEF stuðlar úr greinum þar sem sambærilegar aðferðir eru notaðar til 

að ákvarða stuðlana sést töluverður munur á greiningunni (m 

Mynd V6 í viðauka) en þessi munur útskýrir þó ekki svo mikla tilfærslu í kolefni. 

4.4 Samantekt 

Vaðfuglar á fari nýta fjörur landsins til að safna orku fyrir áframhaldandi flug á varpstöðvar 

á Grænlandi og Kanada. Þeir stunda mismikla fæðusérhæfingu í ákveðnum fjöruvistum en 

virðast allir vera tækifærissinnar þegar ofgnótt er af einstökum fæðuhópum. Þangflugur og 

lirfur þeirra fundust í maga allra tegunda fugla, en sérhæfing að ákveðnum hryggleysingjum 

var mismikil milli tegunda. Niðurstöður á fæðuvali tegunda á Reykjanesi voru sambærilegar 

upplýsingum frá fyrri rannsóknum frá vetrarsvæðum. Skörun var milli tegunda í stöðugum 

samsætum sem bendir til þess að allar tegundirnar, að frátöldum rauðbrystingi, éti svipaða 

fæðu. Sandlóa sýndi minnstu sérhæfinguna í fæðuvali, bæði út frá fjölbreytileikastuðli, 

fengnum frá magainnihaldi, og dreifingu stöðugra samsæta. Sanderla var næst á eftir í 

fjölbreytileikastuðli, en lítil dreifing samsætugilda benti til þess að allir einstaklingar innan 

tegundarinnar ætu sambærilega fæðu. Lítil sérhæfing var að einni ákveðinni fæðugerð 

samkvæmt hlutföllum stöðugra samsæta, en burstaormar og þangflugur virtust ívið 

mikilvægari en aðrar fæðugerðir. Einstaklingar tildru sýndu sömuleiðis litla dreifingu í 

stöðugum samsætum, en sú dreifing skaraðist að hluta við dreifingu sanderlu, sandlóu og 

lóuþræls. Helstu fæðuhópar tildru komu úr uppreknu þangi ásamt marflóm úr grýttum 

þangfjörum, samkvæmt magainnihaldi og stöðugum samsætum. Rauðbrystingur sýndi 

mestu sérhæfinguna í fæðuvali út frá magainnihaldi og stöðugum samsætum. Hann át 

þangdoppur en sótti lítillega í þangflugur í uppreknu þangi. Þeir fáu lóuþrælar sem náðust 

voru ósérhæfðir í fæðuvali, en helstu fæðuhópar voru marflær, tvívængjur og ormar, 

samkvæmt magainnihaldi og stöðum samsætum. 

Þar sem allar vaðfuglategundirnar átu þangflugulirfur og aðra fæðu úr uppreknu þangi virðist 

sem þær endurspegli þá fæðu sem er í boði og nýti sér þá fæðu sem ofgnótt er af hverju sinni. 

Munur er þó í fjölbreytni fæðuvals milli tegunda og fæðusamsetning er ekki sú sama milli 

tegunda. Samkvæmt þessum niðurstöðum eru vaðfuglar tækifærissinnar sem sækja í flesta 

fæðuhópa fjörunnar. Þeir eru misvel í stakk búnir að nýta sér ákveðnar fæðugerðir og því 

verður skipting í vali á fæðuhópum út frá byggingarlegum einkennum þeirra. Fara þarf 

varlega í að færa þessar niðurstöður yfir á vaðfugla almennt á Íslandi þar sem 

tegundasamsetning og fjöldi hryggleysingja í fjörum er breytilegur eftir svæðum og 

landshlutum.  
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6 Viðauki 

 

 

 

Mynd V1 Sanderla í fjöru við Garðskagavita. 

Mynd V2.Tildra í klóþangi við Sandgerði. 

Mynd V3. Sandlóupar.  
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Mynd V5. Grænlenskur lóuþræll í íslenskri fjöru. Ljósmyndari var Yann Kolbeinsson. 

  

MyndV4.. Rauðbrystingur í haldi við 

rannsóknir í Sandgerði.  
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Mynd V6 Samanburður á fæðuhópum vaðfugla út frá stöðugum samsætum með þremur mismunandi TEF 

stuðlum.  

 


